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• CAEP Voices - De nós para vós  

Concerto que terá lugar dia 18 de dezembro, às 21h30 no Grande Auditório do 

Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre. 

Nascido a partir do sonho, da amizade e do amor pela música, para espalhar a 

magia do canto e do Gospel e para, juntamente com o público, partilhar essa 

magia, o CAEP Voices regressa aos palcos, pensando sempre no futuro, com 

muito otimismo, e com muitas surpresas, numa celebração da vida e da 

música.  

A iniciativa é organizada pelo Município de Portalegre que disponibiliza mais 

informação sobre o concerto no blog do Centro de Artes e do Espetáculo de 

Portalegre. 

 

• Banda Filarmónica de Odemira celebra 32º aniversário  

Para assinalar a data organiza um conjunto de atividades que, no dia 18 de 

dezembro, pretende dar visibilidade ao trabalho desenvolvido e enaltecer os 

valores culturais e sociais intrínsecos à instituição.  

O programa comemorativo culminará com o Concerto de Aniversário, pelas 

17.00 horas, na Igreja de São Salvador, em Odemira, cumprindo as regras da 

DGS.  

O concerto será gratuito, mas com lugares marcados, pelo que será necessário 

efetuar reserva.  

De forma a tornar o Natal daqueles que mais necessitam um pouco melhor, é 

solicitado ao público que contribua com um bem alimentar não perecível. 

http://caeportalegre.blogspot.com/
http://caeportalegre.blogspot.com/


A Banda Filarmónica de Odemira é uma associação sem fins lucrativos, que 

desde 15 de dezembro de 1989 se dedica ao ensino gratuito da música, com 

enfoque nas crianças e jovens. Através da sua Escola de Música, são 

dinamizadas aulas de instrumento, formação musical e classe de conjunto, 

ações de sensibilização e divulgação da escola junto da comunidade, audições e 

espetáculos. A Banda, dirigida pelo maestro Daniel Batista, desde 2013, tem 

representado o concelho de Odemira em todo o país e foi distinguida pelo 

Município, em 2015, com a Medalha Municipal de Mérito. 

Mais informação sobre o programa comemorativo e reservas pode ser 

consultada no Facebook da Banda Filarmónica de Odemira. A iniciativa conta 

com o apoio do respetivo Município. 

• São José Devoção e Arte  

É o nome da exposição patente ao público na Igreja do Salvador, em Évora, que 

pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h30 e das 

14h00 às 17h30, até 9 de janeiro de 2022.   

A mostra, que assinala o Ano de São José e os 150 anos da proclamação do 

Santo como Padroeiro Universal da Igreja Católica, pretende dar a conhecer os 

testemunhos da devoção a São José na Arquidiocese de Évora, através da 

escultura, da pintura e outras artes ornamentais e contribuir para um melhor 

conhecimento deste santo.   

A organização da iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção Regional 

de Cultura do Alentejo e a Arquidiocese de Évora/Departamento 

Arquidiocesano da Pastoral da Cultura e Bens Culturais.     

Mais informação sobre a exposição encontra-se disponível na página 

da Direção Regional de Cultura do Alentejo.  

 

• A Magazine – Revista de Arte, Cultura, Património do (A)lentejo, (A)lgarve, 
(A)ndaluzia  
 
A Magazine, projeto de João Bettencourt Bacelar e Susana Jacobetty, pretende 

dar a conhecer o património artístico e cultural da região transfronteiriça do 

Alentejo, Algarve e Andaluzia. É um dos 10 projetos selecionados, entre 40 

https://pt-pt.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Banda-Filarm%C3%B3nica-de-Odemira-565260356846102/
http://www.cultura-alentejo.pt/


candidaturas, pelo Programa de Apoio ao Empreendedorismo Criativo, 

promovido e organizado pela Universidade de Évora, em parceria com a 

DRCAlentejo, no âmbito do Magallanes_ICC - Projeto cofinanciado pelo 

programa Interreg Portugal-Espanha, com parceiros no Alentejo, Algarve e 

Andaluzia. 

A revista A Magazine tem duas versões: impressa, com periodicidade 

trimestral, e online, com periodicidade quinzenal - contando com a colaboração 

de artistas, ilustradores, fotógrafos, artesãos e escritores.  

A versão impressa, bilíngue (em português e castelhano), de edição limitada e 

de coleção, é vendida online e em agentes culturais e turísticos. 

Integram a equipa fixa do projeto João de Bettencourt Bacelar, Susana 

Jacobetty e ainda o escritor José Luís Peixoto.  

O projeto A Magazine pode ser acompanhado no Facebook, em #amagazinept 

 

• A Olhar Direito por Linhas Tortas - Fotografias da coleção Marin Gaspar   

Exposição com curadoria de Afonso Dias Ramos e Mariana Marin Gaspar    

está patente no Espaço Adães Bermudes, em Alvito, até 15 de janeiro de 

2022.    

A mostra pode ser visitada à quinta e sexta-feira, das 14h00 às 17h30 e ao    

sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Para verificação de 

possibilidade de visita noutros dias da semana, deverá ser 

previamente contactado o Posto de Turismo de Alvito.    

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

conta com o apoio da Câmara Municipal de Alvito e da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo, entre outras entidades.  

 

• "Contemporaneidades"   

É o tema da exposição de Fotografia de João Freire, José Oliveira e Luís 

Magalhães, com curadoria de Isabel Castanhito, que pode ser visitada no 

Centro de Artes de Sines, até 23 de janeiro de 2022.   

Na sequência de outras iniciativas de divulgação do trabalho de criadores 

https://sw-ke.facebook.com/hashtag/amagazinept/


locais, "Contemporaneidades" junta no mesmo espaço projetos de três 

fotógrafos de Sines, com três processos criativos e três diferentes perspetivas 

sobre a paisagem natural e humana.   

A exposição tem entrada livre e pode ser visitada de segunda-feira a sábado, 

das 12h às 18h.   

A organização é da responsabilidade do Município e do Centro de Artes de 

Sines que disponibilizam nas respetivas páginas oficiais mais informação sobre 

a iniciativa. 

  
 

https://www.sines.pt/pages/385

