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

|ARTES E PATRIMÓNIO|

•

Às 5.ªs feiras no Castelo
Decorre até 31 de agosto, sempre à quinta-feira, às 21h30, na Praça de Armas
do Castelo de Arraiolos, mais uma edição da iniciativa que mantém a aposta na
valorização do património histórico e arquitetónico e promove a oferta de
diferentes formas de expressão artística a todos os arraiolenses e visitantes do
concelho.
Do programa constam ainda os espetáculos “Aguarela”, pela Escola de Dança
da Casa das Artes de Arraiolos; “Campaniça do Despique”, projeto discográfico
de Pedro Mestre; “Tributo a Zeca Afonso”, pelo Quinteto Jazz de Lisboa e
“Michel e os Cadernos de Viagem”, um concerto que nos remete para o
imaginário boémio e romântico de Paris, entre valsas e foxtrot.
A iniciativa é organizada pela Junta de Freguesia e Município de Arraiolos, com
o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|COLÓQUIOS|

•

"Sines, o Porto e o Mar. História e Património"
É o tema do colóquio que se realizará de 7 a 9 de setembro, no Auditório da
Administração do Porto de Sines, cujo prazo para inscrições decorre até 31 de
agosto.
Com a presença de diversos investigadores nacionais e internacionais, serão
debatidos não só o papel do porto de Sines na história, mas também, de um
ponto de vista nacional, os temas das rotas marítimas e comércio
intercontinental, o património portuário português ou a problemática da
escravatura.
Para mais informação e inscrições deverá ser consultada a página web do
Município de Sines, organizador do evento, em parceria com diversas
entidades, entre as quais a Administração do Porto de Sines e a Direção
Regional de Cultura do Alentejo.

|EXPOSIÇÕES|

•

Louva, Lava, Leva
É o título da exposição de fotografia de José M. Rodrigues e Maria - do - Mar
Rêgo, que se encontra patente no Espaço Adães Bermudes, em Alvito, até 5 de
outubro de 2017.
As visitas podem ser realizadas nos seguintes horários: quintas e sextas das 14
às 17h30, sábados das 10 às 12h30 e das 14h às 17h30.
Para visitas às segundas, terças e quartas deverá ser contactado o Posto de
Turismo de Alvito.
A organização é da Inter.meada e Estudos Gerais de Alvito, com o apoio
do Município de Alvito, CEDRU e Estudos e Projetos Urbanos, Regionais e
Locais, contando com o patrocínio da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

Esta cor diferente do silêncio
É o nome da exposição que pode ser visitada em Évora, na Igreja de S. Vicente,
até 15 de setembro de 2017. Resultante de um projeto que dá continuidade ao
trabalho que a Colecção B dedicou já aos arquivos culturais da arte, na cidade
de Évora, a mostra reúne um pequeno conjunto de peças do acervo da Câmara
Municipal de Évora e da coleção privada de Joaquim Tavares, integrando
também

um

ciclo

de

conversas.

A exposição, que pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e
das 14 às 18h, apresenta obras de 18 artistas, entre os quais Alberto de Sousa,
António Palolo, Francisco Clariano, Joaquim Carapinha, José Cachatra, Júlio
Resende, Rui Chalana, Samir.
A organização é da Colecção B - Associação Cultural, em parceria com a
Câmara Municipal de Évora, com o apoio da Direção Regional de Cultura do
Alentejo e da Fundação Eugénio de Almeida.
|FESTIVAIS|

•

PERIFERIAS - Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valência de
Alcántara
Contando já com a sua 5.ª edição, realiza-se entre 14 e 20 de agosto,
pretendendo levar o cinema junto das populações dos dois lados da fronteira,

num esforço para criar novos públicos e estimular vivências culturais
diferenciadoras.
Continuando a promover o cinema independente de qualidade, com ênfase na
área do documentário, a presente edição do PERIFERIAS concede especial
atenção ao tema “Terra e Ambiente”, com uma seleção de filmes onde se dão a
ver as múltiplas formas do homem entender a sua relação com o mundo.
Procurando ir além de uma mostra de cinema, o festival pretende fomentar
vivências culturais, cruzar saberes, suscitar o pensamento crítico e o desejo de
uma participação ativa na vida da comunidade.
A organização é da Associação Cultural Periferias (Portugal) e da Associação
Gato Pardo (Espanha) contando com o apoio do Município de Marvão e do
Ayuntamiento de Valência de Alcántara, a parceria com a Filmoteca da
Extremadura, e a parceria institucional com a Direção Regional de Cultura do
Alentejo, entre outras.
•

Andanças 2017 - Festival Internacional de Danças Populares
Realiza-se em Castelo de Vide, de 8 a 11 de agosto, num cenário entre ruas e
vielas onde a história transborda, parques verdejantes e a simpatia dos castelo-videnses.
Organizado pela PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e da
Dança, com o apoio da Câmara Municipal de Castelo de Vide, este festival
apresenta uma programação com 200 atividades, entre bailes, concertos,
oficinas, iniciativas para crianças, performances e teatro, partilhando sonhos e
ideias e permitindo saborear a gastronomia local, com amigos e família.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.cultura-alentejo.pt

