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|EXPOSIÇÕES|
•

“100 passos”
Patente no Museu Regional de Beja, até 31 de dezembro de 2019, esta
exposição insere-se nas comemorações dos 350 anos da primeira edição das
“Cartas Portuguesas”, de Soror Mariana Alcoforado, organizadas pelo
Município de Beja.
Em sentido figurado Mariana Alcoforado viveu a sua vida no espaço físico de
100 passos. Aquando do seu batismo na igreja de Santa Maria e logo aos 11
anos, quando ingressou no Convento de Nossa Senhora da Conceição, as
distâncias muito curtas desde a casa de seus pais limitaram a sua vivência no
espaço e na vida. A exposição “100 passos” procura retratar esse espaço, que
embora curto, não impediu o surgimento de uma enorme paixão e de um amor
maior.
Esta exposição é promovida pelo Município de Beja, Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo e Museu Regional de Beja, com o apoio do
Arquivo Distrital de Beja.
Mais informação disponível na página da Câmara Municipal de Beja.

•

40 em 100 - A Coleção do Grupo Pro-Évora
Exposição patente na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, integrada nas
Comemorações do 1.º Centenário do Grupo Pro – Évora. Comissariada por
Isabel Vaz Lopes, a exposição tem por objetivo dar a conhecer obras das mais
de cem exposições que o Grupo promoveu nos últimos quarenta anos.

Fundado em 1919, o Grupo Pro-Évora é uma associação de defesa do
património cultural da cidade de Évora, sem fins lucrativos, sendo a mais antiga
associação portuguesa de defesa do património cultural em atividade. A
exposição, organizada pelo Pro – Évora com o apoio da Direção Regional de
Cultura do Alentejo, pode ser visitada até dia 3 de janeiro de 2020, de segunda
a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00, às 17h30. As Comemorações do
Centenário do Grupo Pro - Évora contam com o Alto Patrocínio de Sua
Excelência o Presidente da República.

•

Mundividências
É o nome da exposição coletiva de fotografia constituída por obras de Jorge
Custódio, Luís Magalhães, Rui Pereira, Sofia Costa, Tiago Canhoto e Vítor
Seromenho, que pode ser visitada no Centro de Artes de Sines, até 26 de
janeiro de 2020, com entrada livre.
Organizada pela Câmara Municipal de Sines, a exposição, que assinala as
comemorações do Dia do Município, integra projetos de seis fotógrafos de
Sines, que procuram refletir um momento do seu trabalho, ou um conceito que
condensa a abrangência da sua obra.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Sines.

|MÚSICA|
•

Concerto de Ano Novo – Catedral de Évora
Realiza-se no próximo dia 11 de janeiro de 2020, às 18h00, na Sé de Évora,
pelo Capella Patriarcal e Cornetas & Sacabuxas de Lisboa, com direção e órgão
a cargo de João Vaz. Neste concerto de Ano Novo serão interpretadas obras
dos séculos XVI e XVII, de Duarte Lobo e de Fernando de Almeida.
A entrada é livre mediante inscrição obrigatória, através do nº 919 745 338, e
de acordo com a disponibilidade do espaço.
O concerto é organizado pelo Cabido da Sé de Évora e Althum.com, com o
apoio mecenático da Fundação EDP e os apoios da Fundação Eugénio de
Almeida, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Dinarte Machado - Atelier

Português de Organaria, entre outros.
Para mais informação deve ser consultada a página da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

•

Concerto de Natal
Para assinalar a quadra natalícia, a Escola de Música e a Banda Juvenil do
Município de Gavião sobem ao palco do Cineteatro Francisco Ventura, em
Gavião, com um Concerto de Natal que terá lugar dia 22 de dezembro, às 16
horas.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Gavião que disponibiliza
mais informação sobre o concerto na respetiva página, do Facebook.

•

Cante ao Menino, Janeiras e Reis
São os temas do concerto pelos grupos “Os Cardadores”, da Sete, “Vozes do
Campo Branco em Cascais” e “Cantares de Évora”, que terá lugar dia 28 de
dezembro, às 21h00, na Basílica Real de Castro Verde.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Castro Verde com a
colaboração da Paróquia de Castro Verde e da Associação de Cante Alentejano
“Os Cardadores”, da Sete.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Castro Verde.

•

Concerto por CAEP VOICES
O grupo vocal CAEP Voices regressa ao Grande Auditório do Centro de Artes e
do Espetáculo de Portalegre, onde a sua viagem começou, para celebrar,
juntamente com o público, uma data especial para todos, o Natal. O concerto
realiza-se dia 20 de dezembro, às 21h30, e aposta em temas alusivos a esta
quadra, proporcionando sentimentos e emoções especiais que certamente
contribuirão para uma noite "mágica".
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Portalegre – Centro de
Artes e do Espetáculo de Portalegre que disponibiliza na sua página mais

informação sobre o concerto.

|VISITAS GUIADAS|
•

Visitas ao Património – Alentejo 2019/2020
As primeiras visitas guiadas da iniciativa que tem por objetivo promover o
património cultural da região, em 2020, realizam-se dia 11 de janeiro, no
concelho de Alcácer do Sal, à Cripta Arqueológica do Castelo, pelas 10h30, e ao
Museu Municipal Pedro Nunes, às 14h30, limitadas a um grupo de 20 pessoas.
As Visitas ao Património, organizadas pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, com o apoio dos Municípios envolvidos, decorrem ao sábado, uma
vez por mês, mediante inscrição prévia, gratuita.
Para mais informação e inscrições deve ser contactada a Direção Regional de
Cultura do Alentejo ou consultada a respetiva página oficial.

