Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 10 a 13 de janeiro - 2017 – 11h00

|CONCURSOS|

•

Desafio Fotográfico – Plano de Turismo Integrado – Alter do Chão, Fronteira e
Monforte
Concurso de fotografia aberto a todos os residentes ou visitantes dos concelhos
de Alter do Chão, Fronteira e Monforte, que tem por objetivos sensibilizar os
amantes da fotografia para o tema e para a beleza destes concelhos,
estimulando e difundindo a criatividade na arte da fotografia.
O prazo para participação encontra-se a decorrer, até às 17 horas, do dia 27 de
janeiro de 2017.
São admitidos, neste desafio, todos os trabalhos que realcem a beleza
patrimonial, artística, cultural, natural ou paisagística de um dos referidos
concelhos.
A iniciativa é organizada por Terras do Condestável - Associação de
Desenvolvimento Integrado, com o apoio dos municípios de Alter do Chão,
Fronteira e Monforte, sob o patrocínio do Plano de Turismo Integrado.
O regulamento encontra-se disponível nas páginas da internet dos três
municípios envolvidos.

|EXPOSIÇÕES|

•

Emoções Fortes…Flagrantes Únicos…
É o nome da exposição de fotografias da autoria de João Carpinteiro, que
poderá ser visitada no Forte da Graça, em Elvas, de 13 de janeiro a 30 de junho
de 2017.
A mostra apresenta 48 fotografias, com pormenores do Forte da Graça,
realizadas no âmbito de uma visita àquele monumento nacional, classificado
como Património Mundial, pela UNESCO.

A iniciativa é organizada pela Fundação João Carpinteiro - Museu Municipal
de Fotografia, com o apoio da Câmara Municipal de Elvas.
•

“Marriage”
É o título da exposição de desenho e pintura, de Luís Almeida e Run Jiang, que
inaugura em Sines, no Centro Cultural Emmerico Nunes, no próximo dia 21 de
janeiro, às 16 horas.
O espaço expositivo é explorado como principal veículo de interação entre as
obras, criando um ambiente específico onde as pinturas se prolongam em
desenhos, perdendo assim a qualidade de objeto. Criar uma experiência
sensorial marcante é acima de tudo o que os artistas pretendem. Run Jiang
estudou belas-artes na China e em Marselha, estando neste momento a fazer
uma residência artística em Lisboa, onde vive e trabalha. Luís Almeida estudou
artes plásticas na escola Ar.Co, em Lisboa.

•

Ponto
Exposição de arte contemporânea experimental, constituída por obras de 12
artistas portugueses e estrangeiros, que se encontra patente na Biblioteca
Municipal de Odemira, até 14 de janeiro de 2017.
Comissariada pela artista Marta de Menezes, a exposição reúne obras criadas
durante as residências artísticas que decorreram na primavera e verão do ano
passado, na sede da Associação Cultivamos Cultura, em S. Luís, e peças
selecionadas

de

outras

coleções

na

área

dos

novos

média.

O horário para visitas decorre de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18
horas.
A iniciativa é promovida pela Associação Cultivamos Cultura e Câmara
Municipal de Odemira.

|MÚSICA|

•

Demonstração de Corneta Histórica
No âmbito da ação de formação em corneta histórica, que decorrerá no Museu
de Évora de 10 a 13 de janeiro de 2017, será realizada uma demonstração de
corneta histórica, interpretada por Andrew Allock e Sam Goble (cornetas) e Ana

Filipa Luz (órgão), dia 13 de janeiro, às 18 horas, na Igreja dos Remédios, em
Évora.
Serão interpretadas algumas obras de finais do século XVI e inícios do século
XVII, para demonstração das diferentes variedades de corneta histórica.
A iniciativa é organizada por Direção Regional de Cultura do Alentejo - Museu
de Évora e Eborae Mvsica e a entrada é livre.

•

Concerto de Ano Novo por Capella Patriarchal
Dia 14 de janeiro, às 18 horas, a Sé de Évora recebe o Concerto de Ano Novo
pelo projeto Capella Patriarchal, com João Vaz na direção e órgão.
Este ano serão interpretadas as obras Miserere e Benedictus, de Frei Fernando
de Almeida, um dos últimos representantes da tradição de polifonistas
portugueses que antecedeu o período de italianização da música sacra,
verificado nas primeiras décadas do século XVIII.
O concerto é organizado pela editora Althum.com e Patriarcado de Lisboa.
A entrada é livre mediante reserva obrigatória através do número de telemóvel
919 745 338 ou do Email - info@althum.com

•

III Temporada de Concertos do Conservatório Regional do Baixo Alentejo
No âmbito desta iniciativa, dia 18 de janeiro, às 21h30, o Auditório do Pax Julia
- Teatro Municipal de Beja recebe o concerto DUoUO, interpretado por Lina
Uinskyte (violino) e Mauro Dilema (piano).
Dia 19 de janeiro, também às 21h30, será realizado um concerto pelo Duo
Trompete & Percussão, no convento de N.ª Sr.ª da Conceição, em Almodôvar.

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

