Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 3 a 6 de outubro - 2017 – 11h00

| CONFERÊNCIAS|

•

II Jornadas Internacionais de Idade Média: “Espaços e Poderes na Europa
Urbana Medieval”
Iniciativa de âmbito internacional que decorrerá de 5 a 7 de outubro, no
cineteatro Mouzinho da Silveira, em Castelo de Vide, tendo por objetivo
assegurar a divulgação do património histórico-cultural do período da Idade
Média e debater a importância dos espaços e poderes na Europa urbana
medieval.
Esta 2.ª edição incidirá na análise do espaço, uma vez que a cidade é a forma
mais complexa de interdependência entre os homens, organizando a sua
existência social mediante formas e regras específicas.
Para mais informação e inscrições deverá ser consultado o site de Câmara
Municipal de Castelo de Vide, entidade organizadora juntamente com o
Instituto de Estudos Medievais.

•

Conversas à Volta de Novos Paradigmas
Moderadas por Miguel Januário, terão lugar dia 7 de outubro, no Convento de
S. Francisco, em Montemor – o – Novo.
Incidindo em projetos, ideias que expressam tenacidade frente a novos
paradigmas construídos, estas conversas abordarão novos caminhos,
resultados e experiências, na perspetiva de um presente para o futuro.
Processos de resgate tecnológico e metodológico na produção e fabrico à
medida das procuras serão também tema, bem como programar no centro e na
periferia, fazer circular criadores e obras, produção e consumo de objetos
artísticos e criação de novas redes.

Para participação nas conversas, devem ser efetuadas inscrições, até dia 5 de
outubro, através do e-mail oc@oficinasdoconvento.com . O valor da inscrição é
de 10 euros por participante, com almoço incluído.
Esta iniciativa é uma produção da Oficinas do Convento – Associação Cultural
de Arte e Comunicação – Projeto M.

|EXPOSIÇÕES|

•

“VIR VER”
É o nome da exposição que pode ser visitada no Museu Nacional Frei Manuel
do Cenáculo, em Évora, até 5 de novembro.
Reunindo obras de cinco artistas contemporâneos: Elsa Gonçalves, Helena
Calvet, Mariana Fernandes, Pedro Fazenda e Susana Pires, esta exposição, com
curadoria de Mariana Mata Passos, é um convite a ver, sentir e manipular
objetos de arte contemporânea pensados em diálogo com a coleção do Museu
onde se encontra patente.
Organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo - Museu Nacional Frei
Manuel do Cenáculo, a exposição pode ser visitada de terça – feira a domingo,
encerrando á segunda-feira.

•

“Os Africanos em Portugal: História e Memória (séculos XV a XXI)”
Patente ao público no Arquivo Municipal de Sines, até 15 de outubro, esta
exposição pretende recordar e celebrar a presença africana em Portugal e
também em Sines, onde tem cerca de 500 anos.
O Comité Português do Projeto Rota do Escravo e a Câmara Municipal de Sines
convidam a visitar esta exposição e a fazer uma viagem no tempo e no espaço
por esta herança.
O catálogo da exposição, elaborado por Isabel Castro Henriques, pode ser
adquirido na receção do Centro de Artes de Sines.

|MÚSICA|

•

Música em estado puro

Concerto que será interpretado ao piano por Joana Gama, dedicado à obra de
Federico Mompou, compositor e pianista espanhol, dia 7 de outubro, às 18h30,
no Auditório Musibéria, em Serpa.
A iniciativa, com entrada livre, integra a programação de outubro do Musibéria
- Centro Internacional de Músicas e Danças do Mundo Ibérico e conta com o
apoio da Câmara Municipal de Serpa.
Para mais informação deverá ser consultada a página do Musibéria, no
Facebook.

|VISITAS GUIADAS|

•

Passeio Bio Melides
Realiza-se dia 7 de outubro, com início às 9 horas, a partir do Miradouro da
Praia de Melides, no concelho de Grândola. Pretendendo dar a conhecer o
património natural e cultural da Freguesia de Melides, a atividade decorre ao
longo de um percurso fácil, de 13 Km.
A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Grândola e Junta de
Freguesia de Melides, integra o programa da AR - PURO, Feira da Caça, Pesca e
Atividades ao Ar Livre, que decorre em Grândola de 6 a 8 de outubro.
Para mais informações e inscrições deverá ser consultado o site do Município
de Grândola.

