Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 26 a 29 de setembro - 2017 – 11h00

| CINEMA|

•

“Arquiteturas Film Festival 2016: REHAB NATION – Circuito Itinerante de
Évora
O Circuito Itinerante da 4ª edição do Arquiteturas Film Festival 2016 - REHAB
NATION será apresentado nos próximos dias 2 e 3 de outubro, em Évora, no
Auditório Soror Mariana, e irá permitir mostrar, a todos quantos se interessem
por cinema e arquitetura, novas e diferentes abordagens e perspetivas na
interseção entre o cinema e a arquitetura.
Nesta edição o Circuito Itinerante de Évora coincide com a data de celebração
do Dia Mundial da Arquitetura, em 2017 - 2 de outubro.
Criado pela Union International des Architects, em 2005, com o intuito de
destacar a responsabilidade coletiva dos arquitetos em relação ao futuro de
nossas cidades, o Dia Mundial da Arquitetura celebra-se na primeira segundafeira do mês de outubro.
A abertura da iniciativa terá lugar dia 29 de setembro, às 21h30, no Auditório
Soror Mariana, com uma sessão especial do filme de Michael Glawogger
Megacities, integrada na programação apresentada pelo Cinema-fora-dosLeões.
A organização desta 4.ª edição, cuja entrada é gratuita, encontra-se a cargo da
Direção Regional de Cultura do Alentejo, Cinema-fora-dos-Leões e Associação
Do You Mean Arquitecture.
Para

mais

informação

poderá

ser

consultado

o

site

http://arquiteturasevora.weebly.com.

|COLÓQUIOS E CONFERÊNCIAS|

•

X Encontro de História do Alentejo Litoral
Realiza-se em Sines, nos dias 28 e 29 de outubro, encontrando-se aberto, até
30 de setembro, o prazo para apresentação de propostas de comunicações.

Com entrada livre, esta 10.ª edição, subordinada ao tema “Alentejo Litoral:
Território, Trabalho”, abordará a transformação/apropriação e quotidiano do
espaço geográfico pela população que nele vive, numa dada temporalidade, ou
em temporalidades diferentes, conduzindo ao conceito de "território",
enquanto "construção histórica". No Alentejo Litoral, o trabalho, que
representa

grande

frequentemente

parte

em

do

quotidiano

atividades

de

da

população,

interface

nas

realiza-se
quais

a

Terra e o mar se encontram presentes.
A iniciativa é organizada pelo Centro Cultural Emmerico Nunes - Núcleo de
História e Património, que atualiza a informação sobre o encontro na respetiva
página do Facebook.

|EXPOSIÇÕES|

•

DIÁSPORA
É o nome da exposição do artista norte – americano Kevin P. Morrow que se
encontra patente ao público na Torre/Paço do castelo de Evoramonte, onde
pode ser visitada até 23 de outubro.
Resultando de um trabalho em progressão que Kevin Morrow tem vindo a
desenvolver na Fundação OBRAS, espaço de residências artísticas estabelecido
no interior alentejano, próximo de Evoramonte, a exposição Diáspora é o
primeiro capítulo deste seu projeto.
No centro da instalação uma mesa de jantar - lugar onde histórias de viagens
são contadas, com familiares, amigos e estranhos que se tornam amigos.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e
Fundação OBRAS, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

•

Louva, Lava, Leva
Exposição de fotografia de José Manuel Rodrigues e Maria - do -Mar - Rêgo,
que se encontra patente no Espaço Adães Bermudes, em Alvito, onde pode ser
visitada até 5 de outubro, nos seguintes horários: quinta e sexta - feira entre as
14h00 e as 17h30; ao sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.
Para visitas nos restantes dias deverá ser contactado o Posto de Turismo de
Alvito ou efetuada marcação.

A exposição é organizada por Inter.meada e EGA - Estudos Gerais de Alvito,
contando, entre outros, com o apoio da Câmara Municipal de Alvito e da
Direção Regional de Cultura do Alentejo.
•

Três Olhares Diferentes
É o título da exposição patente no Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy
Fino, que reúne obras dos artistas Adalrich Malzebender, João Aires Garcia e
Maria Leal da Costa.
A exposição pode ser visitada até 31 de dezembro de 2017, de segunda a sexta
– feira, entre as 10h e as 13h e as 14h e as 18 horas, e ao sábado, das 15h às 18
horas.
A

iniciativa

é

organizada

pela

Câmara

Municipal

de

Portalegre .

|PATRIMÓNIO|

•

Lugares Sagrados: as Cubas do Sul de Portugal
Na sequência da exposição patente na Igreja do Salvador, em Évora, sob o tema
Lugares Sagrados: as Cubas do Sul de Portugal, terão ainda lugar uma
conferência e uma caminhada, proferida e orientada, respetivamente, pelo
Arq. Luís Ferro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2017.
A conferência terá lugar dia 27 de setembro, às 18 horas, na Igreja do Salvador
e a caminhada, dia 30, com ponto de encontro às 8 horas no Rossio de S. Brás.
Para a caminhada, que contempla um percurso de cerca de 7 km, com grau de
dificuldade fácil, as inscrições decorrem até 28 de setembro, através do
endereço eletrónico gcaminheirosevora@gmail.com .
As iniciativas são organizadas pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, em
colaboração com o Cabido da Sé de Évora, Grupo de Caminheiros de Évora,
Câmara Municipal de Évora, Fundação Calouste Gulbenkian e Universidade de
Évora - CHAIA.
Para mais informações deverá ser consultado o site da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

|VISITAS GUIADAS|

•

Visitas Guiadas ao Património no Alentejo

É o nome do projeto organizado e promovido pela Direção Regional de Cultura
do Alentejo que, entre 30 de setembro de 2017 e 14 de julho de 2018
contemplará um conjunto de 11 visitas guiadas com o objetivo de divulgar o
património que se lhe encontra afeto.
Com uma periodicidade mensal, e sempre ao sábado, de manhã, este projeto
conta com a colaboração de diversos municípios da região, envolvidos.
Para a primeira visita programada, dia 30 de setembro, à Gruta do Escoural,
no concelho de Montemor - o - Novo, serão organizados dois grupos, um para
as 10, outro para as 11horas, constituídos, no máximo, por 10 participantes,
cada.
Encontram-se abertas as inscrições, gratuitas, através da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

