Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 7 a 10 de novembro - 2017 – 11h00

| DANÇA|

•

A Woman Becomes a Girl Becomes an Animal Becomes an Object

É o nome do espetáculo de dança, da artista espanhola Laura Ramírez, que se
realiza dia 11 de novembro, às 18h30, no Auditório do Musibéria, em Serpa.
O solo propõe a transformação de uma estrutura coreográfica a partir da qual
se possam trabalhar as ideias de paisagem e de ambiguidade. Uma
transformação coreográfica onde o corpo da coreógrafa-intérprete será o
centro a partir do qual a paisagem se expande e convida a perdermo-nos.
O espetáculo, com entrada livre, integra a programação de novembro do
Musibéria e conta com o apoio da Câmara Municipal de Serpa.

|EXPOSIÇÕES|

•

No Compasso da História da Música em Ponte de Sor
É o tema da exposição comemorativa do Dia Mundial da Música, que pode ser
visitada na sala de leitura da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor, até 30 de
novembro.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Ponte de Sor.

“Pinturas com História”
É o nome da exposição de Nelson Fernandes Pires que se encontra patente ao
público no Museu Municipal de Santiago do Cacém, até 6 de janeiro de 2018.
Natural do Barreiro, Nelson Pires vive em Santiago do Cacém, desde 1977, e
iniciou-se na pintura em S. Paulo, no Brasil.
A sua obra tem sido centrada na pintura a óleo embora também tenha feito
trabalhos em acrílico. Os motivos e temas do seu trabalho incidem, em parte,
nos lugares por onde tem vivido e passado, como o Barreiro, Tancos-Almourol,
Sines, Porto Covo, Santiago do Cacém, Espanha, Angola, Africa do Sul,
Luxemburgo e Brasil.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém – Museu
Municipal.

| FESTIVAIS|
•

FIKE 2017 - Festival Internacional de Curtas - metragens de Évora - 14.ª edição

Decorre, até 12 de novembro, em diversos equipamentos culturais da cidade
de Évora.
O FIKE 2017 conta, entre outras participações, com Renata Ferraz, atriz e
realizadora brasileira que, dia 9, fará uma Master Class intitulada
"Experimentos rumo a uma realização e atuação partilhadas". Renata Ferraz
será a presidente de um júri de 5 elementos juntamente com o realizador Tiago
Figueiredo, o fotógrafo José Miguel Soares, a curadora Filipa Oliveira e a arteterapeuta Patrícia Claudino.
Até dia 9, mediante marcação, será também apresentado Cinema para as
Escolas do concelho de Évora, no Auditório Soror Mariana, com uma seleção
de filmes de animação para o público escolar e infantil.
Este ano, inscreveram-se para a pré - seleção no festival centenas de filmes,
de todo o mundo, tendo sido a ficção a categoria mais concorrida. Dos filmes
inscritos muitos são primeiras obras de jovens realizadores. Apuraram-se 21
obras para a competição internacional e portuguesa, de elevado valor artístico
e revelando um olhar perscrutante sobre o mundo atual.
A competição, internacional e portuguesa, decorre de 8 a 11 de novembro, no
auditório da Universidade de Évora, com sessões às 21h30 e entrada gratuita.
Organizada pela Sociedade Operária de Instrução e Recreio Joaquim António
d' Aguiar, esta edição do FIKE conta, entre outros, com o apoio do ICAInstituto do Cinema e do Audiovisual, Direção Regional de Cultura do Alentejo,
Câmara Municipal de Évora e Universidade e Évora.
•

18.ª Festa do Cinema Francês
Entre os dias 7 e 11 de novembro, Beja é uma das 12 cidades nacionais a receber
esta mostra de cinema francês que decorre até dia 12 deste mês, organizada pela
Embaixada de França, Institut Français du Portugal e rede das Alliances Françaises
em Portugal.

A exibição da comédia dramática “AVA”, de Léa Mysius , dia 7, às 21h30, no Pax
Julia - Teatro Municipal , dá início aos quatro dias desta festa do cinema, em Beja,
que contempla também sessões para as escolas mediante marcação .

| MÚSICA|

•

XIII Ciclo de Concertos “Música no Inverno”
Promovido pela Associação Eborae Mvsica, este Ciclo de Concertos encontra-se
a decorrer no Convento dos Remédios, em Évora, durante o mês de novembro
e até 16 de dezembro.
O programa desta edição contempla um Recital de Piano, por Giulia Olivieri;
um Trio de Clarinete, Violino e Piano, interpretado por Rui Travasso, Alma
Ramirez e Joana Shumova, respetivamente; um Recital de Canto e Piano por
André Baleiro (baixo) e Duarte Pereira Martins (piano).
O Ciclo encerra no dia 16 de dezembro com o Concerto de Natal pelo Coro
Polifónico “Eborae Mvsica”, sob direção do maestro Eduardo Martins.
A realização da iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Évora.

| TEATRO|

•

Olívia & Eugénio – Uma Lição de Amor
Esta produção de Ana Aires, em coprodução com Boca de Cena e CLAP, terá
lugar dia 11 de novembro, às 21h30, no Grande Auditório do Centro de Artes
do Espetáculo de Portalegre.
Nesta peça, mãe e filho enfrentam uma situação extrema onde se questionam
valores que surgem em tempo de crise. Olívia recorda o seu passado, fazendo
um sincero ajuste de contas com todos os que passaram pela sua vida. Sobre
eles, Olívia interroga-se se são mais normais que o seu filho Eugénio, um jovem
com Síndrome de Down. Eugénio, com a sua inocência e doçura, sem dar conta,
leva a sua mãe a reconhecer que ele é o melhor presente da sua vida.

|VISITAS GUIADAS|

•

‘Visitas Guiadas ao Património no Alentejo’
Integradas neste projeto, organizado pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, serão realizadas em Sines, no próximo dia 18 de novembro, uma

visita guiada à Igreja N.ª Sr.ª das Salas, com início às 11 horas e, às 14h30, com
o apoio do Município de Sines, uma visita ao Museu e Casa de Vasco da Gama.
O Projeto ‘Visitas Guiadas ao Património no Alentejo’ decorre até julho de
2018, contemplando o total de 11 visitas, uma por mês, sempre ao sábado,
contando com o apoio dos Municípios envolvidos.
Encontram-se abertas as inscrições, gratuitas, através do endereço eletrónico
paula.serra@cultura-alentejo.pt
Para mais informações deverá ser contactada a Direção Regional de Cultura do
Alentejo ou consultada a respetiva página Web.
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