.: WORKSHOP

17 de janeiro

“ A GRICULTURA INTENSIVA, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PRESERVAÇÃO DAS PAISAGENS
CULTURAIS NA REGIÃO

.: MÚSICA

17 de janeiro

TÉTÉ ALHINHO - MÚSICA DE CABO VERDE

EUROACE ” - Encontro que pretende mostrar o desenvolvimento e

Com uma longa carreira artística, diversos discos editados e com vários prémios e

resultados da tarefa "Métodos não invasivos em Arqueologia e Agricultura de Precisão

condecorações, a cantora e compositora cabo-verdiana Tété Alhinho leva a morna,

para a revalorização do Património e desenvolvimento de uma atividade agrária

género musical tradicional de Cabo Verde, a Vila Nova de Santo André.

produtiva e sustentável", por um lado, e, por outro, confrontar a visão de como gerir os
espaços agrários atuais em múltiplas perspetivas: a dos empresários agrícolas, a dos

Local: Vila Nova de Santo André - Auditório da Escola Sec. Padre António Macedo

investigadores em ciências agronómicas, a dos arqueólogos e dos gestores
encarregues da custódia do território. Local:

Horário: 22h00
Horário: 10h00

Org.: Quadricultura em parceria com o Município de Santiago do Cacém, entre outras entidades

Org.: Instituto de Arqueología-Mérida (CSIC-Junta de Extremadura); Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
Extremadura e Universidade de Évora

+ info./Inscrições: www.innoace.eu/

.: MÚSICA

+info.: T.269829400 - https://www.cm-santiagocacem.pt

18 de janeiro

.: MÚSICA

CONCERTO DE ANO NOVO

CONCERTO DE ANO NOVO

A Orquestra Ligeira de Ponte de Sor leva a palco o Concerto de Ano Novo que

Concerto a realizar pela Banda Filarmónica Municipal Portelense, para

conta com a presença da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense, numa

assinalar o Novo Ano 2020.

homenagem conjunta aos maestros Luís Bonito e Sílvio Pleno.

As entradas são gratuitas.

Local: Ponte de Sor - Teatro Cinema Municipal de Ponte de Sor

Local: Portel - Auditório Municipal de Portel

Horário: 21h00

Horário: 21h30

Org.: Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de Sor

Org.: Município de Portel

+ info.: T. 242206635/636 - www.cm-pontedesor.pt/

+ Info.: T. 266611106 - www.cm-portel.pt/

Agenda Cultural n.º 02/2020 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769800 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.gov.pt

18 de janeiro

.: DOCUMENTÁRIOS

24 de janeiro

.: MÚSICA

25 de janeiro

Exibição do documentário que
reúne os testemunhos de três gerações de pescadores que conhecem como poucos

A cantautora Maria João Fura atuará em Grândola, acompanhada por músicos de

o mar do sudoeste português. Sines é, afinal, uma das mais antigas e resilientes

diversas correntes, oriundos de bandas reconhecidas. As melodias viajam entre a

comunidades piscatórias portuguesas. A sessão contará com a presença do

Bossa-Nova, o Pop - Eletroacústico, o Cool Jazz e a World Music.

realizador Diogo Vilhena e a entrada é livre. O documentário foi vencedor do prémio
de Melhor Filme Etnográfico, no Festival Internacional do Filme Etnográfico do Recife

Local: Grândola - Cineteatro Grandolense

(Brasil). Local: Castro Verde - Cineteatro Municipal de Castro Verde

Horário: 21h30

Horário:21h30 Org.: Câmara Municipal de Castro Verde, em colaboração com o Município de Sines

Org.: Câmara Municipal de Grândola com o apoio da DGArtes.

+ Info.: T. 286328193 - https://www.cm-castroverde.pt/

+ info.: T. 269448030 - https://www.cm-grandola.pt/

.: EXPOSIÇÕES

Até 26 de janeiro

.: EXPOSIÇÕES
“ P URO

Até 31 de janeiro

INÓSPITO OU A TRANSCENDÊNCIA DOS OBJETOS CORPÓREOS

”

Exposição coletiva de fotografia constituída por obras de Jorge Custódio, Luís

Exposição organizada no âmbito do ARTLAB - Tapeçaria Contemporânea, na qual se

Magalhães, Rui Pereira, Sofia Costa, Tiago Canhoto e Vítor Seromenho, seis

pode ver a interpretação da tapeçaria mural portuguesa por professores e alunos da

fotógrafos de Sines que procuram refletir um momento do seu trabalho, ou um

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, artistas consagrados e

conceito que condensa a abrangência da sua obra. A exposição teve por

promissores, que deixa novos desafios à forma de olhar e desconstruir a arte e de

objetivo assinalar as comemorações do Dia do Município e a entrada é livre.

conceber a tapeçaria em todas as suas vertentes.

Local: Sines - Centro de Artes de Sines

Local: Portalegre - Castelo de Portalegre

Horário: De 2.ª a 6.ª,14h -20h; sáb., dom. e feriados, 14h30-20h Org.: Câmara Municipal de Sines

Org.: Município de Portalegre - Museu da Tapeçaria de Portalegre e FBA da Universidade de Lisboa

+ info.: T. 269860080 - www.sines.pt/

+ info.: T. 245307400/1 - www.cm-portalegre.pt/

.: EXPOSIÇÕES

Até 14 de fevereiro
- 30 fotografias

.: EXPOSIÇÕES

Até 17 de março
Exposição de fotografia constituída por 70 imagens de Artur

representam o olhar de fotógrafos amadores e profissionais, sobre causas, efeitos e

Pastor (1922-1999), um dos grandes fotógrafos portugueses do século XX. Através da

reações ao fenómeno das mudanças climáticas. A mostra resultou do Concurso de

organização das imagens em dois núcleos: o primeiro a ilustrar as capturas efetuadas

fotografia ‘PHENOMENA...sobre alterações climáticas’, que teve por objetivo desafiar

dentro do perímetro urbano de Beja e o segundo dedicado ao imenso campo alentejano, às

todos os cidadãos a lançar olhares sobre as mudanças ambientais em Portugal, através da

suas artes e ofícios, propõe-se uma viagem etnográfica a um Alentejo distante em tempo e

fotografia, e homenagear um dos primeiros e mais reputados climatólogos Portugueses, o

em modo. É também apresentado o documentário “Paisagem de Artur Pastor”, realizado

Professor João Corte Real. Local: Évora - Igreja do Salvador Horário: 3.ª a 6.ª- 9h30-12h30 e 14h-16h.

por Fernando Carrilho. Local: Beja - Centro UNESCO (R. do Sembrano, n.º74)

Sábado -11h-13h e15h-17h Coorg.: EcoVerney - Universidade de Évora, Município de Évora e DRCAlentejo

Horário: Dias úteis 9h30-13h e 14h30-18h30 Org.: CMLisboa - Arquivo Municipal de Lisboa, CMBeja e Centro

+info.: 266745334 (Eco Verney) - www.cultura-alentejo.pt

UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial - Beja. +info.:T. 284094763 - https://cm-beja.pt/

