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CICLO IN-TI-MIS-TA – JOANA GUERRA
22 Jan 2021
"Chão Vermelho” é o nome do novo disco da violoncelista Joana Guerra, uma coleção de temas ritualísticos e de lamentação, influenciados pelo chão

"Chão Vermelho” é o nome do novo disco da violoncelista Joana Guerra, uma coleção de temas ritualísticos e de lamentação, influenciados pelo chão
extremamente árido que faz parte da geografia da área onde reside. Neste...

DO INESGOTÁVEL
07 Nov 2020 a 02 Mai 2021
Do Inesgotável' procura revisitar uma seleção de trabalhos de Pedro Calhau (Évora, 1983), incluindo desenho, pintura, escultura, fotografia, vídeo, texto e
imagem. É uma amostragem que se entende representativa e sugestiva da...

PRÓXIMOS EVENTOS

52.454 TONELADAS
23 Jan 2021
Sinto-me a fraquejar, Onde é que estou? Correm pensamentos estranhos na minha mente. Onde é que estou? Reparo que o ar se torna fino, Retraio
movimentos bruscos. Onde é que estou? Saí da minha casa e fiquei presa Algo...



RICARDO GORDO - CONVERSAS DE ESQUINA
23 Jan 2021
"Conversas de Esquina", aquela onde se fala de tudo e de nada. Onde da amena cavaqueira surgem ideias e "discussões", aqui moderados pelo som das
guitarras de Ricardo Gordo e Samuel Lupi, e pela voz de Pikika, que com as suas interpretações...

SONATAS PARA PIANO DE BEETHOVEN – RECITAL III
28 Jan 2021
Recital por Tiago Mileu. RECITAL III Sonata n°5 em Dó menor, Op.10 n°1 (1795-8) Molto allegro e con brio / Molto adagio / Finale: Prestissimo Sonata n°6
em Fá Maior, Op.10 n°2 (1797-8) Allegro /...

CASAL DA TRETA
29 Jan 2021
Um encontro entre dois gigantes do palco e da comédia, em mais um aguardado regresso da "Treta”. Ana Bola junta-se a José Pedro Gomes e juntos levam
Casal da Treta aos palcos.
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