
CULTURA E DIREITOS HUMANOS  - Seminário com o qual a Direção Regional de Cultura 
do Alentejo assinala o 70.º aniversário da assinatura da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e os 40 anos da Adesão à Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos. Conduzido por Andreia Brites, Luís Ferreira e Maria Vlachou, tem por 
objetivo fazer refletir sobre o papel da Cultura na defesa de vários direitos 
humanos, numa sociedade complexa e perante um cenário de retrocesso em vários países da Europa 
e do mundo. Local: Évora - Direção Regional de Cultura do Alentejo ( R . de Burgos, 5 )  Horário: 9h30 
-12h30 e 14h -17h Org.: Acesso Cultura Inscrição: 10 € ( a receita reverte a favor de uma das três 
entidades escolhida pela maioria dos inscritos: Amnistia Internacional, Conselho Português para os 
Refugiados ou Mundus Intercultural )  + info./inscrições: https//:acessocultura.org 

.: SEMINÁRIOS                                          17 de janeiro 

 Agenda Cultural n.º 02/2019 disponível em  www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 -  sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt                                                   Direção Regional de Cultura do Alentejo   

  

   

«ALENTEJOS» 
Inauguração da exposição itinerante que nos faz olhar o Alentejo como um território uno, 
através de fotografias de Beatriz Rocha, Carlos Gasparinho,  Rui Diogo Castela e Telmo 
Rocha. A exposição integra o ArtFest Patrimónios e a entrada é livre. 
Local: Évora - Galeria da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )  
 
Dias/Horário: 18 de janeiro / 18h00 ( inauguração )  - Até 1 de fevereiro de 2019, de 
segunda a sexta - feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 
Org.: Associ'Arte em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo 
+ info.: T. 266769450 - www.artfestpatrimonios.pt  -  www.cultura-alentejo.pt 

.: EXPOSIÇÕES                                                              18 de janeiro 

“ B LEISTIFTGEBIET - TERRITÓRIO DO LÁPIS ”   
Exposição de Avelino Sá, com curadoria de Mariana Marin Gaspar. Para marcações de 
visitas em dias distintos dos indicados deverá ser contactado o Posto de Turismo de 
Alvito. 
 
Local: Alvito - Espaço Adães Bermudes 
Horário: De 5.ª a 6.ª feira -14h - 17h30 e, ao sábado - 10h - 12h30 e 14h -17h30 
Org.: Inter.meada e EGA - Estudos Gerais de Alvito, com o apoio da Direção Regional de Cultura do 
Alentejo e Município de Alvito, entre outras entidades 
+ info./marcações: T. 284480808 / 968933260 ( Posto de Turismo de Alvito )  

.: EXPOSIÇÕES                                                         Até 19 de janeiro 

CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 
Sob a direção do Capitão António Rosado, a Banda da Força Aérea Portuguesa 
apresenta-se em Campo Maior com executantes de primeiro plano e um programa que 
integra a interpretação de obras de autores mundialmente consagrados.  
A entrada é livre, mediante reserva. 
 
Local: Campo Maior - Centro Cultural de Campo Maior 
Horário: 21h30 
Org.: Município de Campo Maior e Banda de Música da Força Aérea Portuguesa 
+ info./Reservas: T. 268680312 - www.cm-campo-maior.pt 

.: MÚSICA                                                                      19 de janeiro 



.: VISITAS GUIADAS                                                       19 de janeiro 

.: MULTIDISCIPLINARES                                                  25 de janeiro .: MÚSICA                                                                      26 de janeiro 

.: PERFORMANCES                                                        26 de janeiro .: FORMAÇÃO                                                          Até 31 de janeiro  

 
 

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO  
A 2.ª edição da iniciativa que tem por objetivo promover o património cultural da 
região, continua a decorrer uma vez por mês, até julho, sempre ao sábado, com 
inscrições gratuitas. Neste âmbito, dia 19 realiza-se em Ourique, o workshop “O que 
faz um arqueólogo ” . Inscrições limitadas a 18 participantes. 
Local: Ourique - Centro de Arqueologia Caetano de Mello Beirão  
Horário: 10h30 
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo com o apoio da Câmara Municipal de Ourique 
+ info./Inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.pt - www.cultura-alentejo.pt 

 

 
MAPA - CONTOS E CANTOS , DE FERNANDO MOTA  - Espetáculo infantil, multidisciplinar, que cruza 
várias linguagens e expressões como a música, a poesia, o teatro, as artes 
plásticas e o vídeo, para criar um objeto performativo poético e imersivo que 
conta estórias e fragmentos de estórias de várias geografias. Procura fazer uma 
reflexão sobre os conceitos de território e fronteira, de pertença e de liberdade. 
Entrada gratuita mediante reserva.  

Local: Montemor - o - Novo - Black Box d ’ O Espaço do Tempo ( Convento da Saudação )   
Horário: 16h  Coprodução: A Caravana, Cineteatro Louletano, Teatro Aveirense e São Luiz Teatro 
Municipal, com o apoio de MC-DGArtes + info./Reservas: T. 913699891 - www.oespacodotempo.pt 

 
 

CONCERTO DE SAMUEL ÚRIA   
Nascido entre o Caramulo e a Estrela, Úria leva para os palcos o blues do Delta do Dão.  
Com uma proveniência marcada pelo punk, pelo rock'n'roll e pela estética low-fi, Samuel 
Úria tem ganho notoriedade desde 2008. Singular na língua materna, nas melodias e na 
relação com o público, aos poucos se foi consagrando Samuel Úria como um dos mais 
interessantes cantautores do século XXI português.  
Local: Sines - Auditório do Centro de Artes de Sines  
Horário: 21h30   -   Bilhete: 5€  
Org.: Câmara Municipal de Sines + info.: T. 269860080 - www.sines.pt 

 
 

 
C _VIB, DE SIMÃO COSTA E YOLA PINTO  
Performance de dança e música protagonizada pela bailarina Yola Pinto e pelo 
músico Simão Costa, em torno do mundo mágico de 4 esculturas sonoras que se 
revelam instrumentos de tocar e dançar. O público é desafiado a ver, ouvir e a tocar o 
som, num convite à contemplação ( inter )  ativa. 
Local: Serpa - Musibéria  

Horário: 18h30 - Classificação: M/ 06 anos 
Org: Associação Cultbéria/ Musibéria, com o apoio do Município de Serpa 
+ info.:  T. 284540600 - Página Musibéria, no Facebook  

 

 

3.ª EDIÇÃO - LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA - Encontram-se abertas as inscrições para a 3.ª 
edição deste Laboratório que tem por objetivo envolver os participantes numa reflexão 
em torno do retrato com base num trabalho de pesquisa e investigação, a partir do qual 
se constrói um espetáculo com encenação de Ana Luena e uma exposição fotográfica 
de José Miguel Soares, apresentados respetivamente, no Teatro Garcia de Resende e 
na Galeria do Palácio de Cadaval. Local: Évora - Círculo Eborense, R. Vasco da Gama, 
4 ( sessões de formação ) ; Teatro Garcia de Resende e Galeria do Palácio de Cadaval 
( s essões de palco e apresentações públicas )  Criação: Malvada - Associação Artística 

+ info./inscrições: T. 960268843 - facebook.com/malvada.associacao  

CONCERTO BAILE - FOLK , COM EVA PARMENTER  - Eva Parmenter regressa ao 
Espaço Celeiros, para o primeiro Concerto Baile-Folk de 2019, no qual se 
poderá ouvir a sua música e dançar ao som da concertina e da sua voz. A 
suas composições vão beber à sua Lisboa eclética, mergulhando nas 
influências que traz do Jazz à Música das Ex-colónias africanas, passando 
pela Música Brasileira, pelos Ritmos da América do Sul ou da dita “ Música do Mundo ” .  
Local: Évora - Espaço Celeiros - Horário: 22h00 - 00h00 - 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/ 

.: DANÇA                                                                          25 de janeiro 
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