Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 15 a 18 de agosto - 2017 – 11h00

|COMEMORAÇÕES|

•

10.º aniversário do Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de
Barrancos
Para assinalar este aniversário, no próximo dia 24 de agosto, o Município de
Barrancos promove um conjunto de atividades no Museu, com entrada livre,
das 9h às 17h e das 20h30 às 22h.
Neste âmbito, para além da entrada livre nas salas de exposições, às 20h30
será apresentado publicamente o Projeto de Recuperação de Noudar
seguindo-se, às 21h00, a apresentação, pelo Prof. Fernando Brissos, do livro "O
Barranquenho - língua, cultura e tradição", de Maria Vitória Navas.
A celebração do 10.º aniversário do Museu de Arqueologia e Etnografia de
Barrancos contará ainda, às 22 horas, com um momento musical pelo Grupo
Coral Feminino "Vozes de Barrancos".

|CRIAÇÃO ARTíSTICA|

•

Valores do Sítio de Sines - 8.ª edição
O Centro Cultural Emmerico Nunes, com sede em Sines, abriu as inscrições para
mais uma edição do seu projeto dedicado a incentivar a criação artística local.
As inscrições decorrem até dia 2 de outubro e o prazo para entrega de
trabalhos até dia 23 de outubro.

|EXPOSIÇÕES|

•

'A Capela de Nossa Senhora dos Remédios de Vila Viçosa'
É o nome da exposição que se encontra patente no Castelo de Vila Viçosa, onde
pode ser visitada, até 8 de outubro de 2017.

Demolida em 1940, para dar lugar a uma entrada pedonal, através da muralha
do Castelo em direção ao adro do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, o
que restava da Capela de Nossa Senhora dos Remédios foi guardado,
restaurado e é agora exposto pela Fundação da Casa de Bragança.

Para além da conservação de azulejos e do retábulo, entre outras peças, pode
ser vista, nesta exposição, a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que foi
mantida em bom estado.
•

Esta cor diferente do silêncio
É o tema da exposição que pode ser visitada em Évora, na Igreja de S. Vicente,
até 15 de setembro de 2017. Resultante de um projeto que dá continuidade ao
trabalho que a Colecção B dedicou já aos arquivos culturais da arte, na cidade
de Évora, a mostra reúne um pequeno conjunto de peças do acervo da Câmara
Municipal de Évora e da coleção privada de Joaquim Tavares, integrando
também um ciclo de conversas.
A exposição, que pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e
das 14 às 18h, apresenta obras de 18 artistas, entre os quais Alberto de Sousa,
António Palolo, Francisco Clariano, Joaquim Carapinha, José Cachatra, Júlio
Resende, Rui Chalana, Samir.
A organização é da Colecção B - Associação Cultural, em parceria com a
Câmara Municipal de Évora, com o apoio da Direção Regional de Cultura do
Alentejo e da Fundação Eugénio de Almeida.

|FESTIVAIS|

•

CONTAR - Festival de Contos do Mundo
Decorrerá de 22 a 27 de agosto, em diversos espaços da cidade de Beja e das
suas freguesias rurais, a segunda edição deste festival, cujo programa, além de
diversas sessões de contos do mundo, apresenta também várias exposições.
A iniciativa é organizada pelo Município de Beja, em coprodução com a Ouvir e
Contar - Associação de Contadores de Histórias, em parceria com o Centro
UNESCO para a Salvaguarda do Património Imaterial de Beja e com o apoio da
Santa Casa da Misericórdia de Beja.

•

PERIFERIAS - Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de
Alcántara
Pretendendo levar o cinema junto das populações dos dois lados da fronteira,
num esforço para criar novos públicos e estimular vivências culturais
diferenciadoras, a 5.ª edição deste festival decorre até 20 de agosto.
Continuando a promover o cinema independente de qualidade, com destaque
na área do documentário, a presente edição do PERIFERIAS concede especial
atenção ao tema “Terra e Ambiente”, com uma seleção de filmes onde se dão a
ver as múltiplas formas do homem entender a sua relação com o mundo.
Procurando ir além de uma mostra de cinema, o festival pretende fomentar
vivências culturais, cruzar saberes, suscitar o pensamento crítico e o desejo de
uma participação ativa na vida da comunidade.
A organização é da Associação Cultural Periferias (Portugal) e da Associação
Gato Pardo (Espanha), com o apoio dos Municípios de Marvão e de Valencia de
Alcántara, contando, entre outras, com a parceria com a Filmoteca da
Extremadura, e a parceria institucional com a Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

|MÚSICA|

•

Concerto pela Banda União Artística de Castelo de Vide
Realiza-se no coreto de Castelo de Vide, no próximo dia 21 de agosto, às 21h00.
Este concerto integra a iniciativa ‘Rota dos Coretos do Norte Alentejano’ que
decorre até 23 de setembro, procurando aliar a música ao património existente
no distrito de Portalegre, neste caso os coretos, que são assim dinamizados
voltando ao circuito musical.
A iniciativa é organizada pela Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de
Portalegre, em parceria com a Fundação Inatel, autarquias, bandas e
orquestras do distrito.

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

