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 Exposição 'Covid@Alentejo, olhares', vai estar patente na Biblioteca Pública 

de Évora até 30 de dezembro de 2022 

A exposição itinerante de fotografia ‘Covid@Alentejo, olhares’ de António 

Carrapato, António Cunha, Augusto Brázio e Maria do Mar Rêgo, organizada 

pela Direção Regional de Cultura do Alentejo com o financiamento de 

Interreg/Projeto Magallanes_ICC, inaugura na Biblioteca Publica de Évora dia 6 

de dezembro, às 18h00. 

Na sequência do convite da Direção Regional de Cultura do Alentejo, em 2020, 

os quatro fotógrafos palmilharam a nossa terra alentejana, dando-nos agora os 

seus olhares sobre a pandemia na região. O conjunto de obras selecionado, 

filtrado a partir de um acervo mais vasto, através do olhar de Rui Prata, 

comissário da exposição, dá a conhecer o embate da pandemia em diferentes 

momentos e situações vividas ao longo de quase dois anos. 

A mostra conta agora com o apoio da Biblioteca Pública de Évora onde poderá 

ser visitada até 30 de dezembro de 2022. Mais informação sobre a iniciativa 

pode ser consultada nas páginas da Biblioteca Pública e da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo. 

 

 Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, recebe teatro para público 
infantil 

O Pinheirinho de Natal, é o nome do espetáculo por Cativar – Teatro para a 

Infância, que vai estar na Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, no 

dia 9 de dezembro, pelas 18h00. 



Este espetáculo para o público infantil e famílias, dirigido a crianças dos 2 aos 

10 anos de idade e com a duração de 45 minutos, incide numa história que 

conta a lenda do pinheiro de Natal.  

A iniciativa é organizada pelo Município de Odemira que disponibiliza no 

respetivo sítio web mais informação sobre o espetáculo. 

 

 “Serotonina”, de Amélia Bentes, estará em Serpa, no Musibéria 

O espetáculo de dança vai subir ao palco dia 10 de dezembro, às 18h30, no 

auditório do Musibéria, em Serpa, com entrada gratuita.  

Felix Lozano e Amélia Bentes são dois performers/bailarinos - coreógrafos 

ativos no meio artístico desde os anos 90, tendo realizado um mosaico de 

trabalhos com abordagens muito diferentes entre si. Além da cumplicidade 

artística e da sua história em comum, “Serotonina” junta-os para falar 

essencialmente sobre o prazer passado, presente e futuro; de mexer, falar, 

observar, aceitar, assumir, tolerar, concordar, receber, e de perpetuar a 

vontade de continuar a fazer com prazer, fazer de coração como meio de 

libertação.  

A iniciativa é organizada pela Associação Cultbéria/Musibéria com o Apoio 

institucional do Município de Serpa. 

Mais informação sobre o espetáculo encontra-se disponível no Facebook do 

Musibéria. 

 

 Igreja de S. Francisco, em Évora, organiza concerto no qual apresenta o mais 
recente órgão recuperado, de Oldovino 

Concerto “4 Órgãos - Música no tempo de Pascoal Caetano Oldovino”, com 

Alice Rocha, André Ferreira, João Vaz, Rafael Reis e o coro Capella de S. Vicente, 

dirigido por Pedro Rodrigues, vai ter lugar na igreja de S. Francisco, em Évora, 

dia 11 de dezembro, às 18h00. 

Neste concerto, com quatro órgãos, a Igreja de S. Francisco apresenta o mais 

recente órgão recuperado, de Pascoal Oldovino, com decoração em chinoiserie, 

cujo restauro promoveu.  



Serão interpretadas obras do século XVIII, contemporâneas dos quatro 

instrumentos. A solo serão interpretadas obras de autores portugueses e 

italianos. Será também executado um arranjo do Kyrie da missa de Carlos 

Seixas para coro e quatro órgãos, esplendoroso exemplo do Pós-Barroco 

português. A entrada é livre, sujeita á lotação da igreja. 

O concerto conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Mais informação disponível através da página da Igreja de São Francisco. 

 

Concerto de Natal pela Banda 1.º de Dezembro assinala a quadra em Campo 

Maior 

De forma a assinalar a quadra natalícia que vivemos, a Banda 1.º de Dezembro 

oferece um Concerto de Natal no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo 

Maior, dia 17 de dezembro, às 16h00. 

Este concerto, com entrada gratuita, é mais uma oportunidade para se assistir 

ao vivo ao trabalho desenvolvido pelos músicos campomaiorenses que 

integram a Banda, dirigida pelo maestro e diretor musical da Associação de 

Cultura e Recreio Musical 1º de Dezembro, Francisco Pinto. 

Mais informação sobre o concerto pode ser consultada na página do Município 

de Campo Maior, que apoia a realização do concerto. 

 

 

 

 

 

 


