Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 15 a 18 de outubro - 2019 – 11h00

|CINEMA|
•

Extensão do 27.º Curtas Vila do Conde – Festival Internacional de Cinema
Terá lugar nos dias 18 e 19 de outubro, no Auditório do Centro de Artes de
Sines.
No dia 18 o ‘Curtas’ começa às 21h30, dirigindo-se as exibições a M/ 12 anos de
idade. Dia 19 haverá ‘curtinhas’, direcionadas ao público infantil, com início às
15h00.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Sines e Curtas de Vila do
Conde, que disponibilizam nas respetivas páginas mais informação sobre esta
extensão do festival.

|EDIÇÕES|
•

Uma Vida com História: Cláudio Torres
É o nome do livro da autoria de Eduardo M. Raposo, que será apresentado
dia 17 de outubro, pelas 17h30, na Galeria de Exposições da Casa de Burgos,
em Évora, numa iniciativa organizada pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo e CEDA – Centro de Estudos Documentais do Alentejo.
Esta obra, da Edições Afrontamento, foi lançada no Centro Arqueológico
Islâmico, em Mértola, no passado dia 11 de maio, com a apresentação a cargo
de João Guerreiro, antigo reitor da Universidade do Algarve.
Estruturada em três partes, tem como base as conversas/entrevistas a Cláudio
Torres e a seus familiares mais próximos, bem como 25 depoimentos escritos,
de extraordinária riqueza.

Publicado no ano em que o Diretor do Campo Arqueológico de Mértola
completou o seu 80.º aniversário, o livro apresenta uma sólida cronologia
biográfica, uma biografia de Cláudio Torres e sobre Cáudio Torres, e fotos
desde 1940 até ao século XXI.
Reúne assim os testemunhos de muitas pessoas que, ao longo de décadas,
lidaram de perto com o arqueólogo português agora biografado.

•

Lendas Alentejanas
É o tema do livro com textos de Fernando Santos Graça e ilustrações de Ricardo
Inácio, editado por Arandis Editora, que integra o levantamento de 47 lendas,
uma de cada concelho da região Alentejo.
A apresentação de Lendas Alentejanas terá lugar na Galeria de Exposições da
Casa de Burgos, em Évora, dia 23 de outubro, às 17 horas, e no Castelo de
Elvas, dia 24 de outubro, à mesma hora, inserida na 8.ª edição do Programa
Sensibilização para a Educação Patrimonial, com o apoio da Direção Regional
de Cultura do Alentejo e da Câmara Municipal de Elvas.
A presente edição contou também com o apoio da CIMAC - Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central e Turismo do Alentejo - ERT.

|EXPOSIÇÕES|
•

Carlos Correia - Da inquietação na pintura
É o nome da exposição que se encontra patente no Espaço Adães Bermudes,
em Alvito, onde pode ser visitada até 12 de janeiro de 2020.
As obras expostas, mais de cinquenta, entre pintura, desenho, técnica mista e
livros de artista, todas elas pertencentes à coleção Marin Gaspar, mostram um
trabalho notável de pesquisa, experimentação, técnica e de génio artístico e
são o testemunho de um percurso tão sabiamente desenvolvido, mas
precocemente interrompido (1975 – 2018).

Com curadoria de Mariana Marin Gaspar, a exposição cumpre uma vontade de
recordar e homenagear o artista Carlos Correia que, pelos notáveis atributos
que desde sempre demonstrou, não deve nem pode ficar esquecido.
Os horários para visita decorrem de quinta a sexta-feira entre as 14h00 e as
17h30; aos sábados das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Para visitas em
dias distintos deve ser contactado o Posto de Turismo de Alvito, para
marcação.
A exposição é organizada por Inter.meada - Residências Artísticas e EGA Estudos Gerais de Alvito, com o apoio da Câmara Municipal de Alvito, CEDRU Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano e Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

|MÚSICA|
•

“Música em Cerromaior” – 1.ª edição
É o nome do ciclo de concertos dedicado à música de câmara que se encontra a
decorrer em Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André, entre os meses de
outubro e dezembro de 2019.
O próximo concerto realiza-se dia 25 de outubro, às 21h30, no Auditório da
Escola Secundária Padre António Macedo (Vila Nova de Santo André), com
Música de Câmara da Orquestra Sinfónica Juvenil.
O programa completo pode ser consultado na página da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém, que organiza a iniciativa.

•

Música nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S. Francisco
Em outubro retomaram os concertos no âmbito da iniciativa que tem lugar em
várias igrejas do Alentejo, até novembro de 2019, com entrada livre.
Neste âmbito, dia 26 de outubro, às 17h00, a Igreja Matriz de Arronches
recebe um concerto de corneto, que será interpretado por David Brutti.
A organização de Música nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de
S. Francisco resulta de uma parceria entre a Igreja de S. Francisco - Paróquia de

S. Pedro de Évora e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o apoio dos
Municípios e das Dioceses envolvidas.
O programa completo pode ser consultado nas páginas da Igreja de S. Francisco
e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|PATRIMÓNIO|
•

Horta das Rosas
Dando continuidade à iniciativa XII Sítios, XII Memórias, o Centro de
Arqueologia de Avis apresenta, no mês de outubro, mais um painel informativo
referente à existência de um importante foco de ocupação pré-histórica – a
Horta das Rosas, em Ervedal.
Trabalhos recentes permitiram confirmar a existência de importantes focos de
ocupação pré-histórica associados à Ribeira Grande, na envolvente ao povoado
da Ladeira e numa das zonas onde se verifica uma concentração significativa de
monumentos megalíticos.
Um desses focos corresponde ao conjunto da Horta das Rosas, constituído por
sete locais de interesse arqueológico, do qual se destacam dois exemplares de
arte rupestre, correspondentes a painéis gravados com covinhas.
As covinhas constituem o motivo mais frequente nas rochas gravadas
registadas no concelho de Avis, associadas a contextos funerários e a contextos
não funerários, e enquadram-se na ocupação pré-histórica, evidente na
convergência espacial com os restantes sítios pré-históricos.
XII Sítios, XII Memórias encontra-se disponível na página do Município, e no
Centro de Arqueologia de Avis.

|WORKSHOPS|
•

Construção em taipa
É o tema do workshop que a ARQCOOP - Cooperativa para a Inserção
Profissional em Arquitetura vai realizar no castelo de Noudar, concelho de

Barrancos, entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro.
Orientado pelo Arq.º Pedro Alves de Abreu tem como destinatários estudantes
e profissionais das áreas de arquitetura, engenharia civil, património,
arqueologia, investigação e tecnologias de materiais, e todos os interessados
na temática da construção com terra crua que desejem adquirir formação
específica, ampliando e aprofundando os seus conhecimentos nesta área.
A realização do workshop conta com o apoio da Câmara Municipal de
Barrancos, Direção Regional de Cultura do Alentejo e Parque de Natureza de
Noudar.
O programa pode ser consultado na página da ARQCOOP, onde se encontra
também disponível a respetiva ficha de inscrição.

