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De 11 a 14 de maio, de 2021 – 11h00

•

Pequeno Guia do Empreendedorismo Criativo
É um ciclo de webinars e workshops, organizado no âmbito do projeto Magallanes_
ICC, que decorre entre 11 de maio e 9 de junho, pensado para dar apoio aos
empreendedores criativos na criação e desenvolvimento dos seus negócios.
Serão explorados temas como criação de empresas, trabalho em equipa, storytelling
de marca e marketing.
O projeto Magallanes_ICC é cofinanciado pelo programa Interreg Portugal-Espanha e
tem parceiros nas regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia. O Pequeno Guia do
Empreendedorismo Criativo conta ainda com o apoio do Clube Criativos Portugal.
Todas as sessões são em português.
As sessões práticas, em formato presencial, decorrem no Colégio dos Leões, da
Universidade de Évora, em local a confirmar, seguindo todas as recomendações de
segurança da Direção-Geral de Saúde. As restantes sessões são online em formato
de webinar. A participação é gratuita e aberta a criativos de todas as regiões. Para
mais informação e inscrições deve ser consultada a página arterialab.uevora.pt

•

"ALENTEJO ANAMNESIS"
A exposição do fotógrafo Cabrita do Nascimento voltou a poder ser visitada com a
reabertura do Centro de Artes de Sines. Através do seu Serviço Educativo e Cultural,
o Centro de Artes de Sines desenvolve, no mês de maio, um projeto de apresentação
e mediação da exposição, composto por uma oficina de fotografia e um workshop de
criação de música exploratória, mediante inscrições. As fotografias do projeto
ALENTEJO ANAMNESIS pretendem ser, segundo o artista, "ensaios artísticos sobre as
raízes mais profundas da natureza do nosso planeta" através do local onde habita, a

região alentejana.
A organização é do Município de Sines, que disponibiliza, na sua página oficial, mais
informação sobre a iniciativa.
•

Pontes Cinematográficas
Iniciativa pela Associação Cultural Os Filhos de Lumière realiza-se dia 14 de maio, às
10h00, no Cineteatro Municipal de Serpa, com “Cinema Cem Anos de Juventude”,
projeto experimental pedagógico de iniciação ao cinema.
Aberta à comunidade, esta ação encerra o programa das Jornadas Municipais da
Juventude, que este ano incluem o Fórum Jovem e a Semana da Europa, uma
iniciativa promovida pelo Município de Serpa e pelo Agrupamento de Escolas n.º 2 de
Serpa, com a colaboração do Programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu,
a Associação Os Filhos de Lumiére e a Associação Moura Salúquia. O programa
completo e mais informação podem ser consultados na página oficial da Câmara
Municipal de Serpa.

•

“O Círculo da Voz”
É o tema do workshop com o cantor Manuel Linhares, organizado pela PédeXumbo Associação para a Promoção da Música e da Dança, que terá lugar dia 16 de maio,
entre as 11h00 e as 13h00, no Espaço Celeiros, em Évora.
Esta iniciativa pretende aprofundar técnicas de improvisação e criatividade vocal
individual, mas também, numa perspetiva comum, através de circlesinging,
desenvolver outros exercícios de improvisação em grupo. O workshop tem também
por objetivo incluir a relação da voz com o corpo através do movimento e/ou
também através da inclusão da percussão corporal, aproximando este trabalho às
artes performativas, cruzando os universos da música com a dança, o teatro e a
performance. Serão seguidas todas as normas da DGS.
Para mais informação e inscrições deve ser consultada a página da PédeXumbo.

•

A Natureza Transforma
É o nome da exposição de Luís Pinheiro, organizada pelo Município do Crato, que se
encontra patente no Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, até dia 31 de maio.
Respeitando as normas da Direção-Geral de Saúde, a mostra pode ser visitada, com
entrada gratuita, de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, e ao fim
de semana das 10h às 13h.

O escultor português Luís Pinheiro, oriundo de Vale de Câmara, elabora peças únicas
em ferro e pedra e soma diversas exposições por Portugal e Espanha. Luís Pinheiro
tem esculturas em espaços públicos como rotundas urbanas, parques, passadiços, e
ainda em hotéis e Câmaras Municipais.
Atualmente está em construção o seu museu e atelier e um parque de esculturas ao
ar livre, em S. João da Madeira, no distrito de Aveiro.
Para mais informação sobre a exposição “A Natureza Transforma” deve ser
consultada a página do Município do Crato, no Facebook.
•

“Mosteiro de São Bento de Avis: da intervenção preventiva ao programa de estudo
e valorização”
Patente ao público no Centro de Arqueologia de Avis, onde pode ser visitada até 31
de agosto, esta exposição apresenta uma síntese dos trabalhos realizados pelo
Centro de Arqueologia numa das frações do conjunto monástico de São Bento de
Avis.
A partir do próximo mês de junho está prevista a realização de visitas guiadas ao
local de intervenção, que complementam o circuito expositivo.
O horário do Centro de Arqueologia de Avis foi adaptado, encontrando-se aberto ao
público de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h00 às 16h30.
Também foi implementado um conjunto de normas que permite tirar o melhor
proveito da exposição, em segurança. Para mais informação pode ser consultada
página do Centro de Arqueologia de Avis, no Facebook.

