Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 03 a 06 de setembro - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Arte Pastoril, com uma simples navalha - Coleção de António Carmelo Aires
Esta exposição, organização conjunta da DRCAlentejo e da Câmara Municipal de
Redondo, pode ser visitada na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, até dia 26 de
setembro, de segunda a sexta-feira das 9h15 às 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30,
com entrada livre. Apresenta uma pequena parte da coleção de Arte Pastoril de
António Carmelo Aires que, ao longo de várias décadas e com enorme dedicação,
reuniu um universo de mais de 200 peças, sendo uma das melhores coleções de
arte pastoril alentejana. Sublinhamos que terá lugar uma visita guiada no próximo
dia 12 de setembro, às 17h, que será conduzida por António Carmelo Aires. Para
mais informações, consultar a página da Direção Regional de Cultura.

•

“João de Barros e o Cosmopolitismo do Renascimento”
É o título da exposição que inaugura no próximo dia 2 de setembro, no Centro de
Artes de Sines – no espaço da Biblioteca Municipal. João de Barros é uma das
figuras mais marcantes da cultura portuguesa de Quinhentos. Foi humanista,
polemista empenhado na questão judaica, pedagogo e moralista, gramático,
prosador, geógrafo e historiador. Exposição cedida pelo Espaço Memória da Câmara
Municipal do Barreiro, que organiza a mesma e a sua itinerância. A exposição
poderá ser visitada até dia 31 de outubro de 2019, de terça a sexta, 10h00-20h00;
sábado e segunda, 14h30-20h00. Mais informações na página oficial do Centro de
Artes de Sines.

•

“OS GATOS, Arranhando Sempre, Não temendo nunca”
A Exposição “Os Gatos, Arranhando Sempre, Não Temendo Nunca”, cuja
inauguração teve lugar no passado dia 28 de agosto, estará patente no Museu

Municipal de Vidigueira até 27 de setembro, responsável pela curadoria da mesma,
incindindo sobre a obra do escritor Fialho de Almeida – sendo o título da exposição
alusivo a uma frase da obra “Os Gatos”, em que investe contra tudo e contra todos,
com textos que constituem a obra mais característica do panfletário que Fialho de
Almeida foi, acima de tudo. Mais informação disponível na página oficial do
Município.

|FESTIVAIS|
•

16.ª edição do FIKE – Festival Internacional de Curtas Metragens de Évora
A edição de 2019 do FIKE realiza-se de 10 a 15 de setembro no Teatro Garcia de
Resende, largos e praças da cidade de Évora, e apresenta como novidade a sua
realização ao ar livre. Em exibição estarão filmes de ficção, animação e
documentários de todo o mundo, acompanhados por conversas, música e cineconcertos, neste que é um dos mais importantes eventos cinematográficos do sul
do país. Organizado e promovido pela Socidade de Instrução e Recreio Joaquim
António de Aguiar, em colaboração com a CM de Évora, e com o apoio da
DRCAlentejo, integra o alargado programa cultural da cidade de Évora e constitui-se
como uma prática de cultura, de divulgação e promoção do cinema, da formação de
públicos e de vivências do património concorrendo para a diversidade cultural da
cidade de Évora candidata a Capital Europeia da Cultura 2027. Poderá encontrar
informação mais detalhada sobre o Programa do Festival, sobre o júri e outras
indicações na página oficial do FIKE e na página de FB do mesmo.

|MÚSICA|
•

III Encontro de Acordeonistas de Viana do Alentejo
O presente Encontro de Acordeonistas, e respectivo espetáculo, insere-se na edição
de 2019 da iniciativa “Viana em Festa”, com início às 17h na Praça da República,
sendo organizado e promovido pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Mais
informações sobre o evento na página oficial do Município.

|RESIDÊNCIAS|
•

VII Residência Cisterciense – S. Bento de Cástris
Encontram-se abertas as inscrições para a 7.ª edição da Residência Cisterciense que
se realiza no mosteiro de S. Bento de Cástris, em Évora, nos dias 20 e 21 de
setembro, este ano sob o tema Conventualidades: representações e vestígios do
quotidiano.
Esta edição pretende congregar olhares que vão da análise laboratorial à prática
arqueológica, da pesquisa histórica à investigação em musicologia, das
potencialidades digitais para a salvaguarda e valorização do património às
paleodietas, passando ainda pela realização de workshops.
A organização resulta de uma parceria entre o CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de
História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora e a Direção Regional de
Cultura do Alentejo, a que este ano se juntam o Laboratório HERCULES e,
novamente, o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa.
Para mais informação e inscrições deve ser consultada a página da Residência
Cisterciense, também disponível no Facebook.

|TEATRO|
•

Parlamento Elefante (Teatro)
Espectáculo de Marco Mendonça, Eduardo Molina e João Pedro Leal, vencedor da
1ª Bolsa Amélia Rey Colaço. Dias 6 e 7 de setembro, sexta-feira e sábado, pelas
21h30m, na BlackBox do Espaço do Tempo (Largo do Terrado), em Montemor-oNovo. Bilhetes e reservas através do n.º 913 699 893.

