Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 5 a 8 de setembro - 2017 – 11h00

| CINEMA|

•

“Quintas de Cinema no Museu”
Iniciativa que, pelo quinto ano consecutivo, terá lugar no claustro do Museu
Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Museu de Évora), nos dias 7, 14 e 21 de
setembro, sempre à quinta-feira, às 22 horas.
A sugestão deste ano volta a incidir no filme de arte, com destaque para novas
cinematografias e filmes em colaboração com os Artista Unidos, que se
associam a esta programação.
A primeira sessão de cinema será dia 7 de setembro, com o filme "Paula Rego,
Histórias & Segredos", de Nick Willing. Na quinta – feira seguinte, dia 14,
"SOFIA AREAL: Um Gabinete Anti-dor", de Jorge Silva Melo.
A fechar o ciclo, dia 21, será apresentado um filme de um autor de Évora, Luís
Godinho, que apresenta a sua nova curta-metragem O Salto - uma
oportunidade única para ver em conjunto com os seus intervenientes o filme
que conta um momento da recente história de Portugal, nas vidas de António
Couvinha, José Manuel Rodrigues, Marina Ribeiro, Luís Carmelo, Pita Bastos,
Ricardo Galhardo.
A iniciativa é organizada por SOIR - Joaquim António d’Aguiar, Direção
Regional de Cultura do Alentejo e Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo
contando com as parcerias e apoios do ICA - Instituto do Cinema e do
Audiovisual, Artistas Unidos e Câmara Municipal de Évora.

| CRUZAMENTOS DISCIPLINARES|
•

V Residência Cisterciense - S. Bento de Cástris
Encontra-se a decorrer, até 14 de setembro, o prazo para inscrições nesta 5.ª
edição, subordinada ao tema “Espaços e Tempos da Vida Monástico-

Conventual”, que terá lugar no Mosteiro de S. Bento de Cástris, em Évora, nos
dias 15 e 16 de setembro.
O programa deste ano desenvolve-se em torno de três painéis – ‘as cercas
monástico-conventuais’; ‘espaços temporais e espaços espirituais’; ‘tipologias
paisagísticas e implantações monástico-conventuais’ - cruzando, como é
habitual, a história, o património, a ciência e as artes.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e
Universidade de Évora/CIDEHUS.
Para mais informações poderá ser consultada a página Residência Cisterciense
S. Bento de Cástris, no Facebook.

|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
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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|

•

Louva, Lava, Leva - José M. Rodrigues e Maria - do - Mar Rêgo
É o título da 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. À 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.

•

“Pele e Pedra – Obras da coleção António Cachola”
É o nome da primeira exposição de arte contemporânea patente no Forte da
Graça, em Elvas, que pode ser visitada até dia 30 de setembro.
A mostra, que contém dez filmes da artista Ana Rito, integra as comemorações
do 10.º aniversário do Museu de Arte Contemporânea de Elvas e conta com a
curadoria de Isabel Nogueira.
PELE E PEDRA é uma exposição que propõe interpelações, ligações,
eventualmente de pele, sempre no espaço inusitado que medeia a visão de
quem cria uma imagem e de quem a observa.
A iniciativa conta com a organização da Câmara Municipal de Elvas e Forte da
Graça.

|FESTIVAIS|

•

HERITALES - Festival de Cinema sobre o Património
A 2.ª edição deste festival internacional, este ano sob o tema 'Comunidades
sustentáveis', decorrerá nos dias 21, 22 e 23 de setembro, em diversos espaços
da cidade de Évora.
O HERITALES procura divulgar narrativas de natureza fílmica e gráfica
relacionadas com o património cultural material e imaterial, fazendo uma
aproximação interdisciplinar e apoiando-se na sétima arte para recuperar o
valor patrimonial da comunidade, especialmente na viabilidade das
comunidades sustentáveis, sejam elas atuais ou históricas.
O festival é organizado pelo CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História,
Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, em parceria e com o apoio de

várias entidades públicas e privadas entre as quais a Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

|MÚSICA|

•

Concerto pela Filarmónica do Crato
Realiza-se dia 9 de setembro, às 21 horas, no Coreto do Crato.
Este concerto integra a iniciativa ‘Rota dos Coretos do Norte Alentejano’, que
decorre até dia 23 de setembro, procurando aliar a música ao património
existente, neste caso os coretos, que são assim dinamizados, voltando ao
circuito musical.
A iniciativa é organizada pela Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de
Portalegre, em parceria com a Fundação INATEL, autarquias, bandas e
orquestras do distrito de Portalegre.

