Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 12 a 15 de setembro - 2017 – 11h00
| CINEMA|

•

“Quintas de Cinema no Museu”

Iniciativa que, pelo quinto ano consecutivo, terá lugar no claustro do Museu
Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Museu de Évora), nos dias 7, 14 e 21 de
setembro, sempre à quinta-feira, às 22 horas. A programação para 2017 volta a
incidir no filme de arte, com destaque para novas cinematografias e filmes em
colaboração com os Artista Unidos: a próxima sessão de cinema será dia 14 de
setembro, com o filme "SOFIA AREAL: Um Gabinete Anti-dor", de Jorge Silva Melo.
A fechar o ciclo, dia 21, será apresentado um filme de um autor de Évora, Luís
Godinho, que apresenta a sua nova curta-metragem O Salto - uma oportunidade
única para ver em conjunto com os seus intervenientes o filme que conta um
momento da recente história de Portugal, nas vidas de António Couvinha, José
Manuel Rodrigues, Marina Ribeiro, Luís Carmelo, Pita Bastos, Ricardo Galhardo. A
iniciativa é organizada por SOIR - Joaquim António d’Aguiar, Direção Regional de
Cultura do Alentejo e Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em parceria com
o apoio do ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, Artistas Unidos e Câmara
Municipal de Évora.
| CRUZAMENTOS DISCIPLINARES|
•

V Residência Cisterciense - S. Bento de Cástris

Encontra-se a decorrer, até 14 de setembro, o prazo para inscrições nesta 5.ª
edição, subordinada ao tema “Espaços e Tempos da Vida Monástico-Conventual”,
que terá lugar no Mosteiro de S. Bento de Cástris, em Évora, nos dias 15 e 16 de
setembro. O programa deste ano desenvolve-se em torno de três painéis – ‘as
cercas monástico-conventuais’; ‘espaços temporais e espaços espirituais’;
‘tipologias paisagísticas e implantações monástico-conventuais’ - cruzando, como é
habitual, a história, o património, a ciência e as artes. A iniciativa é organizada pela
Direção Regional de Cultura do Alentejo e Universidade de Évora/CIDEHUS.

Para mais informações poderá ser consultada a página Residência Cisterciense S.
Bento de Cástris, no Facebook.

|COLÓQUIOS E CONFERÊNCIAS|

•

2.ªs Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Alentejo

Terão lugar em Elvas, no Auditório São Mateus, no dia 16 de setembro (sábado) as 2.ªs
JORNADAS PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DO
ALENTEJO que pretendem contribuir para a salvaguarda e uma mais ampla perceção da
riqueza e diversidade do Património Cultural Imaterial da região do Alentejo. Constituem
simultaneamente uma excelente oportunidade para propagar a importância do Património
Cultural Imaterial e, sobretudo, para promover e valorizar à escala local as mais
diversificadas e singulares expressões culturais imateriais que os indivíduos, os grupos ou
as comunidades protagonizam e que dão sentido à própria identidade do país.
Organizadas pela Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural
Imaterial em colaboração com Câmara Municipal de Elvas, contam com o apoio da
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, de várias Câmaras Municipais e de
outras instituições e entidades.
Terão lugar diversas comunicações, abarcando temas como o Cante e a Viola Campaniça,
a Produção Tradicional de Vinho de Talha, as “Brincas” de Carnaval de Évora, as Festas de
Campo Maior, o Barro Figurado de Estremoz, a Medicina Popular Alentejana, as Valsas
Mandadas da Serra de Grândola, os Bonecos de Santo Aleixo, a Esteiraria de Ferreira do
Alentejo, os Falares Tradicionais e o seu Risco de Extinção.

|EXPOSIÇÕES|

•

“Pele e Pedra – Obras da coleção António Cachola”
É o nome da primeira exposição de arte contemporânea patente no Forte da
Graça, em Elvas, que pode ser visitada até dia 30 de setembro. A mostra, que
contém dez filmes da artista Ana Rito, integra as comemorações do 10.º
aniversário do Museu de Arte Contemporânea de Elvas e conta com a curadoria
de Isabel Nogueira. PELE E PEDRA é uma exposição que propõe interpelações,
ligações, eventualmente de pele, sempre no espaço inusitado que medeia a
visão de quem cria uma imagem e de quem a observa. A iniciativa conta com a
organização da Câmara Municipal de Elvas e Forte da Graça.

|FESTIVAIS|

•

HERITALES - Festival de Cinema sobre o Património
Entre os dias 21 e 23 de setembro, o Património Cultural da Humanidade
mostrar-se-á em Évora por ocasião do Festival de Cinema Heritales, este ano
sob o tema “Comunidades Sustentáveis”. O HERITALES procura divulgar
narrativas de natureza fílmica e gráfica relacionadas com o património cultural
material e imaterial, fazendo uma aproximação interdisciplinar e apoiando-se
na sétima arte para recuperar o valor patrimonial da comunidade,
especialmente na viabilidade das comunidades sustentáveis, sejam elas atuais
ou históricas. A 2.ª edição deste Festival Internacional traz-nos cinema de autor
em torno de temas do quotidiano - os ofícios, os saberes e a arte de pessoas
comuns que, em lugares de todo o mundo, procuram viver em equilíbrio com o
seu meio. Para além dos filmes terão lugar conferências, exposições e debates
onde estarão presentes os realizadores. As sessões de cinema têm lugar
diversos em espaços emblemáticos da cidade e o acesso é gratuito, limitado à
capacidade dos locais.
O Festival Heritales é organizado pelo CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de
História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia Portuguesa e pela UNESCO, contando com o apoio da
Câmara Municipal de Évora, da Direcção Regional de Cultura do Alentejo, da
Fundação Eugénio de Almeida e de diversas associações culturais da cidade.

|MÚSICA|

•

CONCERTO “Retratos de Amor e Saudade na Renascença”
É o tema do concerto que o Coro Polifónico “Eborae Mvsica” apresentará no
próximo dia 16 de Setembro, sábado, às 21h30. Interpretado por André
Barroso (alaudista) e sob a direção do maestro Eduardo Martins, o concerto
terá lugar no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Museu de Évora), em
Évora. Conta com organização do Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora
e com o apoio da DRCAlentejo - Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.cultura-alentejo.pt

