Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 2 a 5 de julho - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Exposição “ A Missão Internacional de Arte de 1958 em 2019”
Inaugurada no passado dia 28 de junho, por ocasião do centenário da sua fundação,
o Grupo Pro-Évora revisita a Missão Internacional de Arte de 1958, numa exposição
comissariada pelo historiador e crítico de arte José Luís Porfírio, que poderá ser
visitada

no

Museu

Nacional

Frei

Manuel

do

Cenáculo,

em

Évora.

Em 1958, o Grupo Pro-Évora trouxe a Évora vinte e quatro artistas de onze países,
que aqui se inspiraram e deram a conhecer o seu trabalho, numa exposição
realizada no então Museu Regional de Évora. Foi a “Missão Internacional de Arte de
1958”. Tratou-se de uma iniciativa pioneira, pela dimensão e pela opção estética,
que provocou acesa polémica sobre a “arte moderna”, de cunho abstraccionista,
rejeitada pelos defensores de uma arte naturalista, há muito dominante em
Portugal. A exposição poderá ser visitada até 29 de Setembro de 2019. Mais
informação em https://www.pro-evora.org/pt/

|FESTIVAIS|
•

20.ª Noites na Nora - A Cultura Como uma Festa
Dia 5 de Julho marca o início da edição de 2019 do NNN – Noites na Nora. Este
evento arranca às 21h00, no Espaço Nora, em Serpa.
No ano em que a BAAL 17 comemora 20 edições de um evento cultural que não é
um festival de verão, mas onde “a cultura é como uma festa”, prepara-se também
para dar a conhecer, em primeira mão, o novo projeto - o Centro Artístico Cultura
Viva, um espaço multidisciplinar de produção, criação e difusão culturais e
artísticas. Serão três momentos, os que terão lugar dia 5 de Julho: às 21h, a visita ao

futuro Centro Artístico Cultura Viva e apresentação do projeto, às 21h45 a
apresentação do documentário “20 NNN” e às 22h30, o espetáculo “A visita da
velha senhora” pela Oficina de Teatro de Serpa (grupo de teatro amador tutorado
pela Baal17).+Info t.: +351 284 549 488 e em facebook.com/noitesnanora

•

Festival Terras Sem Sombra
No fim de semana de 6 e 7 de Julho, o Terras sem Sombra estará em Sines, com
aquele que será o programa de encerramento do Festival. Na esfera do Património
Cultural, sábado, às 15h com a visita “No olho do Ciclope: o farol do Cabo de Sines”.
Às 21h30, o concerto “Longe, mas perto: identidades musicais contemporâneas nos
Estados Unidos da América”, pelo Kronos Quartet, no Castelo de Sines. Domingo, às
9h30, o programa da Biodiversidade trará a ação “Nereo e Proteus: Observando e
cultivando o mar”, ponto de encontro nos Paços do Concelho. Org.:Assoc. Pedra
Angular. + info.: https://terrassemsombra.pt/

|MÚSICA|
•

Encontro Internacional de Coros
O CORUÉ organiza pela terceira vez este encontro Internacional, que terá lugar no
Teatro Garcia de Resende, dia 7 de julho às 18h30. O CORUE – Coro da Universidade
de Évora é um grupo académico, pertencente à Universidade de Évora, sem fins
lucrativos. O Encontro contará com a participação do Coral de São Domingos, do
Orfeão

Tomaz

Alcaide

e

do

Coral

Gran

Mestre

(ES).

+Info:

https://corue.weebly.com ou no evento de Fb "Encontro Internacional de Coros
2019".

|TEATRO|
•

“Hot Tea”
Espetáculo pela companhia GATO SA que terá lugar dias 5 e 6 de julho, às 21h30,
no Auditório do Centro de Actividades Pedagógicas Alda Guerreiro Artes, em Vila
Nova de Santo André. A partir de textos de Harold Pinter, prémio Nobel da
Literatura 2005 e considerado um dos mais importantes renovadores do teatro

moderno, "Hot tea" é baseado em seis histórias curtas de gente comum, encenadas
por Mário Primo. Organizado pelo CAPAG, em colaboração com a Câmara Municipal de
Santiago do Cacém.

