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• Évora Património - Fotografias de Artur Pastor 

É o nome da exposição a inaugurar dia 4 de maio, às 17h, na Igreja do Salvador, 

em Évora, com a qual a Direção Regional de Cultura do Alentejo assinala o 

centenário do nascimento de Artur Pastor, um dos mais notáveis fotógrafos do 

século XX.  

Em Évora, onde fez a sua formação académica, Artur Pastor descobriu o gosto 

pela fotografia, que o fascinaria até ao fim da sua vida, e realizou várias 

fotografias que mostram claramente a visão que este artista fotógrafo tinha da 

cidade patrimonial. 

Com esta exposição, que resulta da seleção de um conjunto de imagens 

realizadas na década de 80 do século XX, doado à Direção Regional de Cultura 

do Alentejo por parte da família de Artur Pastor, a Direção Regional de Cultura 

pretende associar-se às comemorações do centenário deste grande fotógrafo 

alentejano. São agora apresentadas algumas das fotografias preparadas, pelo 

seu autor, para uma exposição 

que acabou por não acontecer, apesar das diligências realizadas com esse 

intuito, por Artur Pastor, em 1987.  

A iniciativa conta com o apoio da Arquidiocese de Évora. 

Mais informação sobre a exposição pode ser consultada na página web da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 

http://www.cultura-alentejo.pt/


• "Mutabilia"  

Espetáculo de circo contemporâneo e teatro físico, produzido por Teatro do 

Mar, com conceito, criação e dramaturgia de Julieta Aurora Santos, terá lugar 

dia 6 de maio, às 22h, no castelo de Sines, inserido no programa da Feira da 

Primavera, que decorre de 6 a 8 de maio, organizado pelo respetivo município. 

“MUTABILIA é sobre estar fechado numa casa sem paredes onde tudo é tensão, 

inquietação, ameaça de fuga, ameaça de rotina, onde duas pessoas habitam a 

mesma mudança e a mesma prostração. E quando se unem é quando mais se 

seguram, como se a casa, a estrutura, deixasse de existir.” 

Mais informação disponível na página oficial da Câmara Municipal de Sines. 

 

• Concerto Comemorativo do 110.º aniversário da Sociedade Musical 

Fraternidade Operária Grandolense 

Realiza-se dia 7 de maio, às 16h30, no Auditório do Cine Granadeiro, em 

Grândola. 

A Banda Filarmónica da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense 

— Música Velha e os convidados especiais, Francisco Fanhais e João Afonso,  

interpretarão temas do álbum «Cantigas do Maio», de José Afonso. 

A iniciativa, com entrada gratuita limitada à lotação da sala, conta com o apoio 

da Câmara Municipal de Grândola. Reservas através do número 928 025 784. 

Mais informação sobre o concerto está disponível na página web do Município 

de Grândola e na página da Sociedade Musical Fraternidade Operária 

Grandolense - Música Velha, no Facebook.  

 

• Carpinteiro de Papel 

Exposição com exibição permanente de curta-metragem, estará patente de 07 

de maio a 04 de junho na sede da Associação Era Uma Voz, em Casa Branca, 

concelho de Sousel.  

A mostra reúne um conjunto de recortes utilizados no filme Carpinteiro de 

papel, realizado por Renata Bueno e Daniel Medina, que através de jogos de luz 

mergulham o espectador num ambiente entre o real e o imaginário.   

O filme percorre as estórias de um homem de 81 anos, residente numa Casa de 

http://www.sines.pt/
http://www.sines.pt/
https://www.cm-grandola.pt/cmgrandola/uploads/document/file/5957/marealta_maio_22__.pdf
https://www.cm-grandola.pt/cmgrandola/uploads/document/file/5957/marealta_maio_22__.pdf
https://www.facebook.com/smfog/


Repouso de uma pequena aldeia alentejana. Joaquim Fernando Micael partilha 

as suas memórias através da sua narrativa pessoal, ao mesmo tempo que evoca 

canções do passado e vai recortando caixas de medicamentos para criar as 

mais fascinantes personagens. 

Esta curta-metragem, uma produção de Praça Filmes e Estórias em Movimento, 

aborda o tema da velhice com um olhar sensível e poético, utilizando a técnica 

mista com animação de recortes e imagem real. O objetivo é revelar o 

potencial artístico e criativo de pessoas deixadas muitas vezes à margem da 

sociedade.  

Este projeto, financiado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, conta, entre 

outros, com o apoio do Município de Montemor-o-Novo; Oficinas do Convento; 

Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

Mais informação poderá ser consultada no website da Associação Era Uma Voz 

ou na respetiva página do Facebook. 

 

• VII Festival Beja Romana 

A grandeza e imponência de Pax Julia revivem-se no Centro Histórico de Beja, 

entre os dias 13 e 15 de maio, com um programa repleto de música, animação, 

cortejos, mercado, museu ao vivo, visitas pedagógicas e outras experiências. Na 

Praça da República, onde se situava o forum romano e onde estão identificados 

dois templos romanos, um dos quais o maior e mais monumental descoberto 

até hoje em Portugal, acontece o grande bulício desta recriação, este ano com 

o tema Fundação de PAX JULIA. A 7.ª edição de Beja Romana aposta num maior 

envolvimento das escolas do concelho e na integração de atividades mais 

significativas para a comunidade escolar. 

O festival é organizado por Município de Beja e Agrupamento de Escolas n.º2 

de Beja, em parceria com o Agrupamento nº1 e conta, entre outros, com o 

apoio de EDIA; Direção Regional de Cultura do Alentejo; Universidade de Évora 

- CIDEHUS. 

O programa detalhado e mais informação podem ser consultados no sítio web 

da Câmara Municipal de Beja . 

https://www.eraumavoz.pt/
https://www.facebook.com/eraumavozcasabranca/
http://www.cm-beja.pt/bejaromana


 

• Não toques nos objetos imediatos - Residências artísticas 2018-2019   

Exposição coletiva de trabalhos de Catarina Lopes Vicente, Daniel Fernandes, 

Inês Teles, Isabel Madureira Andrade, Manuel Fonseca, Marisa Benjamim e 

Sebastião Borges, desenvolvidos nas residências artísticas realizadas nos anos 

de 2018 e 2019, está patente em Alvito, no Espaço Adães Bermudes, até dia 15 

de maio.     

A exposição, cujo tema tem por base o título do poema de Herberto Helder, 

Não toques nos objetos imediatos, pode ser visitada de quinta e sexta-feira das 

14h às 17h30 e aos sábados entre as 10h e as 12h30 e das 14h às 17h30. Para 

visitas a realizar noutros dias deve ser contactado o Posto de Turismo de Alvito. 

A iniciativa, organizada por Inter.meada e EGA - Estudos Gerais de Alvito, conta, 

entre outros, com o apoio do Município de Alvito, e da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo.   

Para mais informação deve ser consultada a página web da Câmara Municipal 

de Alvito. 

 

 

 

 

 

https://www.cm-alvito.pt/pt/agenda/3298/nao-toques-nos-objectos-imediatos--residencias-artisticas-2018-2019.aspx
https://www.cm-alvito.pt/pt/agenda/3298/nao-toques-nos-objectos-imediatos--residencias-artisticas-2018-2019.aspx

