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Semana de 14 a 17 de novembro - 2017 – 11h00

|ENCONTROS|

•

IX Encontro Nacional APCEN
A Associação Portuguesa de Cenografia tem vindo a realizar encontros
nacionais com vista a melhor divulgar a associação e a mobilizar os seus
associados, grupos de trabalho e todos os interessados em torno de contextos
de encontro, partilha e criação diversificados. Neste encontro que se realizará
em Évora, entre 17 e 19 de novembro, destacam-se um conjunto de
masterclasses, em diversas especialidades da cenografia, uma visita guiada ao
Teatro Garcia de Resende, a atividade ‘marca no espaço’, o lançamento oficial
do site/blog da Associação Portuguesa de Cenografia, o almoço celebratório, e
a visita e masterclass no Convento de S. Bento de Cástris.
A iniciativa é organizada pela Associação Portuguesa de Cenografia em parceria
com a Universidade de Évora, contando, entre outros, com o apoio da Câmara
Municipal de Évora e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

10 Visões sobre o Património Cultural
Sob o tema História da Arte, este ciclo, que ao longo de 10 meses contemplou
um conjunto de atividades culturais em torno da partilha de experiências e
divulgação de conhecimentos sobre temáticas relacionadas com o património
cultural, encerra dia 23 de novembro, na Igreja do Salvador, em Évora, com
início às 16h30.
Organizado pelo CIDEHUS, da Universidade de Évora e contando com o apoio
da Direção Regional de Cultura do Alentejo, este ciclo procurou, através de 10
temáticas, formas e maneiras de inter-relacionar-se, dinamizando, por sua vez,
10 espaços diferentes da cidade de Évora, integrando-se no âmbito das
comemorações dos 30 anos da classificação de Évora como Património da
Humanidade.

|EXPOSIÇÕES|

•

Portugal e a Grande Guerra
É o tema da exposição que estará patente no Museu Municipal de Portalegre,
entre 16 e 30 de novembro, integrada no programa de Evocação, em
Portalegre, dos 100 Anos da I Grande Guerra.
Explorando os factos mais marcantes da participação portuguesa na I Guerra
Mundial (1914-1918) e o seu impacto na vida política, social e artística em
Portugal, esta exposição foi produzida, em 2014, pela Assembleia da República,
Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Comissão Coordenadora das
Evocações do Centenário da Primeira Grande Guerra e Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
A organização encontra-se a cargo da Câmara Municipal de Portalegre em
parceria com a Comissão Coordenadora para a Evocação do Centenário da I
Guerra Mundial e com o Núcleo de Portalegre da Liga dos Combatentes.

| FESTIVAIS|

•

V Festival de Acordeão do Concelho de Gavião
Realiza-se no próximo dia 19 de novembro, às 16 horas, nas instalações do
Clube Recreativo e Desportivo Belverense.
O programa desta 5.ª edição conta com a atuação de seis acordeonistas, entre
os quais um convidado especial, contemplando ainda castanhas assadas e
água - pé, oferta do Clube Recreativo e Desportivo Belverense.
A iniciativa é organizada pelo Município de Gavião e Grupo de Cantares “Terras
de Guidintesta”

| OFICINAS|

•

Oficinas de Escrita Criativa
Promovidas em colaboração com a ASSESTA, estas oficinas integram a ação
“Cultura & Cidadania” da Direção Regional de Cultura do Alentejo, com vista à

divulgação e defesa de valores associados à Igualdade e à Cidadania através das
Artes, chamando a atenção para Direitos Universais e apelando a que todos
possamos celebrar datas como o Dia Internacional da Tolerância, dos Direitos
da Criança, dos Direitos Humanos.
A Oficina de Escrita Criativa “Escrever um conto”, sob orientação da autora /
formadora Olinda P. Gil, realiza-se na Biblioteca Municipal de Aljustrel, dia 16
de novembro, às 21 horas, e irá incidir sobre o tema da Tolerância, celebrando
o Dia Internacional da Tolerância.
A Oficina “Escrita de Micronarrativas”, sob o tema ‘Os Direitos das Crianças’ e
orientação do autor/formador Fernando Guerreiro, realiza-se na Biblioteca
Municipal José Saramago, de Odemira, dia 20 de novembro, assinalando o Dia
Internacional dos Direitos das Crianças.
Para mais informação e inscrições, gratuitas, deverão ser contactadas as
respetivas Bibliotecas Municipais.
| TEATRO|

•

A Idade do Silêncio
Produzido por Teatro do Mar - Contra - Regra, Associação de Animação
Cultural, este espetáculo de teatro físico, com marionetas humanas, terá lugar
nos dias 25 e 26 de novembro, às 22 horas, no Auditório do Centro de Artes de
Sines, dirigido ao público em geral.
Criada e dirigida por Julieta Aurora Santos, esta produção reflete sobre a nossa
relação com a dimensão temporal, colocando em conflito o frenesim do
homem contemporâneo e a imediatez de tudo, com o tempo do idoso e a sua
necessidade de hábitos que, incorporados à vida, se tornam poesia do
quotidiano, parecendo estabelecer uma relação continuada e duradoura com o
mundo.
O espetáculo conta com o apoio da Câmara Municipal de Sines e integra as
comemorações do respetivo Dia do Município.
A entrada é livre mediante marcação prévia no Centro de Artes de Sines.

|VISITAS GUIADAS|

•

‘Visitas Guiadas ao Património no Alentejo’

Integradas neste projeto, organizado pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, serão realizadas em Sines, no próximo dia 18 de novembro, uma
visita guiada à Igreja N.ª Sr.ª das Salas, com início às 11 horas e, às 14h30, com
o apoio do Município de Sines, uma visita ao Museu e Casa de Vasco da Gama.
O Projeto ‘Visitas Guiadas ao Património no Alentejo’ decorre até julho de
2018, contemplando o total de 11 visitas, uma por mês, sempre ao sábado,
contando com o apoio dos Municípios envolvidos.
Encontram-se abertas as inscrições, gratuitas, através do endereço eletrónico
paula.serra@cultura-alentejo.pt

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

