Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 17 a 20 de outubro - 2017 – 11h00

| EDIÇÕES|

•

Elites e Educação – o Liceu de Évora
Da autoria de Fernando Luís Gameiro, investigador do Centro Interdisciplinar
em História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora será apresentado
no próximo dia 20 de outubro, pelas 17h30, na Pousada Convento dos Loios,
em Évora.
A obra, que integra um prefácio da autoria de Helder Fonseca, examina a
relação entre as elites e a educação nos contextos europeu e português,
destacando o caso do Liceu de Évora.
O estudo, que tem na sua base a tese de doutoramento do autor, determina a
origem e o destino social de muitos dos estudantes liceais, em grande parte
sugados pelos espaços de formação do "Portugal Moderno", fixando-se nas
urbes do litoral, em particular na cidade de Lisboa.
A edição em livro, que tem a chancela da editora Colibri, foi patrocinada pelo
CIDEHUS e pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, contando também
com o apoio do Grupo Pestana.
A apresentação da obra, que encerra o ciclo comemorativo dos 175 anos do
Liceu de Évora, estará a cargo dos professores catedráticos da Universidade de
Évora Fátima Nunes e Helder Fonseca.

| FESTIVAIS|

•

FIDANC 2017 – Festival Internacional de Dança Contemporânea
Realiza-se em Évora, entre os dias 18 e 28 de outubro, com um programa que
contempla espetáculos, workshops e atividades educativas que revelam
diferentes identidades na dança contemporânea.

O cartaz desta edição inclui a estreia de obras de diversos criadores, dirigidas a
diferentes públicos e escalões etários. Para além de espetáculos, há um
programa de atividades paralelas que inclui a realização de oficinas e conversas
com criadores, atividades que permitem desenvolver diferentes ângulos de
leitura das obras apresentadas e outras formas de interpretar o corpo e o
espaço, estimulando uma relação entre artistas e públicos.
As atividades realizam-se em diferentes espaços do Teatro Garcia de Resende
e, pontualmente, a Biblioteca Pública de Évora e Estúdios da Escola de
Formação CDCE.
O festival é organizado pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora,
com o apoio da Câmara Municipal de Évora e da Biblioteca Pública de Évora.

|EXPOSIÇÕES|

•

Escrita no Baixo Alentejo - Das Origens aos Nossos Dias
É o tema da exposição que pode ser visitada no Museu Municipal de Vidigueira,
até dia 22 de outubro.
A iniciativa retrata a história da escrita através dos tempos, traçando a sua
evolução desde a escrita do sudoeste aos nossos dias.
Para além de um documentário, a exposição apresenta os testemunhos mais
marcantes da história da escrita, representados nos museus do Baixo Alentejo.
A organização é da Rede de Museus do Baixo Alentejo e Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo, com a participação dos vários municípios que
integram esta Rede de Museus.

•

“Pinturas com História”
É o nome da exposição de Nelson Fernandes Pires que se encontra patente ao
público no Museu Municipal de Santiago do Cacém, até 6 de janeiro de 2018.
Natural do Barreiro, Nelson Pires vive em Santiago do Cacém, desde 1977, e
iniciou-se na pintura em S. Paulo, no Brasil.
A sua obra tem sido centrada na pintura a óleo embora também tenha feito
trabalhos em acrílico. Os motivos e temas do seu trabalho incidem, em parte,
nos lugares por onde tem vivido e passado, como o Barreiro, Tancos-Almourol,

Sines, Porto Covo, Santiago do Cacém, Espanha, Angola, Africa do Sul,
Luxemburgo e Brasil.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém – Museu
Municipal.

|MÚSICA|

•

Concerto Didático pela Banda Filarmónica Simão da Veiga, da Casa do Povo
de Lavre
Dirigido pelo Maestro Rui Ferreira Alves, e direcionado a crianças e família,
este concerto realiza-se no castelo de Elvas, dia 22 de outubro, domingo, às 17
horas, com entrada livre.
A iniciativa assinala as comemorações do ‘Mês da Música’ e encerra a 6.ª
edição do Programa Sensibilização para a Educação Patrimonial, organizada
pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, contando com a colaboração da
Câmara Municipal de Elvas.
No dia 22, entre as 15 e as 17 horas, o castelo de Elvas poderá também ser
visitado gratuitamente. Classificado como Monumento Nacional, desde 1906,
o castelo, integra o conjunto de fortificações de Elvas classificado como
Património Mundial pela UNESCO, que abrange as diversas muralhas, o Forte
de Santa Luzia e o Forte da Graça, aparato militar que fez da cidade de Elvas
uma das mais importantes praças de armas de Portugal e mesmo do mundo.

•

Sons ao Sul
É o nome do Encontro de Bandas Filarmónicas, inserido na iniciativa ‘Outubro Mês da Música’, que, no próximo dia 21, às 16h30, se realizará no Cineteatro
Caridade, em Moura.
Com entrada livre, a iniciativa, é organizada pela Fundação INATEL, com o
apoio dos Municípios de Gavião, Estremoz, Moura e Silves.

|VISITAS GUIADAS|

•

‘Visitas Guiadas ao Património no Alentejo’
No âmbito deste projeto, organizado pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo com o objetivo de divulgar o património que se encontra sob a sua

tutela, no próximo dia 21 de outubro, terá lugar uma visita guiada ao castelo
de Belver, concelho de Gavião, com início às 10 horas.
Segue-se, às 11h30, uma visita guiada ao Museu do Sabão, com início previsto
para as 11h30, organizada pela Câmara Municipal de Gavião.
Este projeto, que decorre até julho de 2018, contempla o total de 11 visitas
guiadas, uma por mês, sempre ao sábado, de manhã.
Encontram-se abertas as inscrições, gratuitas, através do endereço
paula.serra@cultura-alentejo.pt
Para mais informações deverá ser contactada a Direção Regional de Cultura do
Alentejo ou consultada a respetiva página Web.

