Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 18 a 21 de julho - 2017 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|

•

Lugares Sagrados: as Cubas do Sul de Portugal - Fotografia de Luís Ferro
É o tema da exposição que inaugura dia 20 de julho, às 17h30, na Igreja do
Salvador, em Évora.
Constituída por um conjunto de fotografias de Luís Ferro e mapas que revisitam
as pequenas construções, de cúpula hemisférica ou cónica, que pontuam a
paisagem do sul de Portugal, a exposição poderá ser visitada até 29 de
setembro.
A documentação apresentada foi criada no âmbito de um Projeto de
Investigação financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, que procurou
contribuir para a clarificação e/ou discussão das origens, utilizações e
cronologias destas construções.
A iniciativa é organizada por Lugares Sagrados - As Cubas da Kûra de Beja Fundação Calouste Gulbenkian e Direção Regional de Cultura do Alentejo, com
o apoio do Cabido da Sé de Évora.

•

O Dualismo da Malagueira – Fotografia de José Manuel Rodrigues
Associando-se aos 40 anos do início do Bairro da Malagueira, a Direção
Regional de Cultura do Alentejo apresentará, a partir do dia 20 de julho, às 18
horas, na Galeria de Exposições da Casa de Burgos, a exposição de fotografia de
José M. Rodrigues O Dualismo da Malagueira.
As fotografias resultaram de uma encomenda da Câmara Municipal de Évora,
para integrarem a exposição Malagueira 93.
Podendo ser visitada de segunda a sexta – feira, até 30 de setembro de 2017,
a exposição é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e

Câmara Municipal de Évora, com o apoio da União das Freguesias de
Malagueira e Horta das Figueiras.

•

"10 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas"
É o nome da exposição que, inserida nas comemorações do 10.º aniversário
do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, pode agora ser visitada no Fórum
Cultural de Almodôvar - Convento Nossa Senhora da Conceição.
A exposição é organizada pelo MACE – Museu de Arte Contemporânea de Elvas
e Município de Almodôvar, com o apoio da Direção Regional de Cultura do
Alentejo e pode ser visitada até 14 de agosto.

|FESTIVAIS|

•

Festival Músicas do Mundo 2017 – 19.ª edição
Realiza-se de 21 a 29 de julho, no concelho de Sines, definindo-se por uma
programação exigente apresentada em cenários históricos e urbanos de grande
beleza e autenticidade, próximos de uma costa com paisagem protegida.
Como vem sendo hábito, além dos concertos noturnos no Castelo e dos
concertos no auditório do Centro de Artes de Sines, que obrigam à aquisição de
bilhete, o Festival oferece um número elevado de concertos de entrada livre.
São a custo zero todos os concertos no fim de semana do festival em, Porto
Covo, todos os concertos no palco da Av. Vasco da Gama e todos os concertos
ao final da tarde, no Castelo.
Para além de música a programação contempla também diversas iniciativas
paralelas, a não perder. A organização é da Câmara Municipal de Sines.

•

‘Música no Rio, os outros Sons do Fluviário’
Contando já com a sua 8.ª edição, este festival decorre até 22 de julho, no
Parque Ecológico do Gameiro, junto ao Fluviário de Mora. Tendo vindo a
afirmar-se entre os festivais de verão nacionais, ‘Música no Rio, os outros Sons
do Fluviário’ aposta na qualidade e prestígio da música. A sua programação
contempla diversos estilos musicais, do fado ao jazz, do clássico à música

popular, apresentados na beleza natural do parque onde se realiza, tendo por
objetivo promover e divulgar o concelho de Mora.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Mora com o apoio da EDP.

•

Festival NOITES NA NORA
Decorre até 22 de julho, em Serpa, no espaço único da Nora, que lhe dá o
nome. Organizado pela companhia de teatro Baal17, desde o ano 2000, “A
cultura como uma festa” continua a ser lema do festival. A 18.ª edição deste
evento multidisciplinar, apresenta uma programação diversificada com novos
talentos da música portuguesa, companhias de teatro de referência e
emergentes no panorama nacional, debates e oficinas para todos os
interessados, residências de criação artística. O programa completo pode ser
consultado na página oficial e de facebook da companhia BAAL17.

|MÚSICA|

•

Concerto pela Orquestra do Conservatório D’Artes de Loures
A Orquestra do Conservatório D’Artes de Loures encerra, dia 26 de julho, às
21h30, na igreja de S. Domingos, em Elvas, o ciclo de concertos “Património
Acústico”.
Este ciclo de concertos que decorre desde 12 de julho, em Elvas, com direção
artística de Luís Zagalo, é organizado pela Câmara Municipal de Elvas em
parceria com a Academia de Música de Elvas “Manuel Rodrigues Coelho” e
o Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de Elvas.

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

