Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 17 a 20 de janeiro - 2017 – 11h00

|CURSOS|

•

Vasos comunicantes - CEDIM 2017
No próximo dia 21 de janeiro, às 16 horas, terá lugar, na Biblioteca Municipal
de Beja, a 1.ª sessão deste curso livre, com o professor Roberto Perez,
desviando véus sobre a autoria da ópera ‘Um sonho de Dom João V’, do Conde
da Esperança.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória, através dos contactos da Biblioteca
Municipal de Beja.
A iniciativa é organizada por CEDIM e Câmara Municipal de Beja.

|EXPOSIÇÕES|

•

“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

Presépios Africanos

na

escola

Ar.Co,

em

Lisboa.

Patente na igreja de S. Francisco, em Évora, esta exposição temporária
apresenta cento e trinta e dois presépios da coleção Canha da Silva,
provenientes

de

vinte

e

dois

países

africanos.

Após as obras de requalificação, a Igreja de S. Francisco passou a dispor de um
núcleo museológico, e duas galerias de exposições, onde atualmente se
encontra

parte

dos

presépios

da

família

Canha

da

Silva.

Organizada pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pedro, a
exposição Presépios Africanos pode ser visitada diariamente, até dezembro de
2017,

•

no

horário

de

funcionamento

da

igreja

de

S.

Francisco.

TOUREGA - Património em meio rural
Exposição patente na Igreja do Salvador, em Évora, onde pode ser visitada até
30 de janeiro de 2017.
Face à consciência generalizada de que o meio rural está em acelerada retração
económica, social e demográfica, situação que ameaça particularmente o
respetivo património cultural, esta exposição resulta de um projeto de
valorização e divulgação das potencialidades do património rural, neste caso da
Tourega, antiga sede de paróquia a que ainda dá nome, local de culto e de
encontro social com origens remotas.
Organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Paróquia da
Tourega, através do esforço desenvolvido por diversos parceiros, esta iniciativa
trás à cidade de Évora o testemunho da Tourega, com a presença de algumas
das suas imagens, após o trabalho de conservação a que foram submetidas,
lembrando-nos que são exemplares raros de uma cultura em vias de
desaparecimento.

|FESTIVAIS|

•

Festival de Cinema de Guerra da Raia
Encontra-se a decorrer em Elvas, no Auditório de S. Mateus, a 1.ª edição deste
Festival, com programação da Leopardo filmes, do produtor Paulo Branco, que
conta com 7 filmes a concurso, dos quais serão ainda apresentados “A War” e
“Cartas de Guerra”, dia 20 de janeiro, e “Francofonia” e “Soy Nero”, no dia 21.

A sessão de encerramento do festival contará com a presença da realizadora do
filme “O Divã de Estaline”, Fanny Ardant.
O evento é organizado pela AIAR - Associação de Desenvolvimento pela
Cultura, com o apoio do Município de Elvas e da Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

|MÚSICA|

•

Concerto de Ano Novo - Da Música Velha
Terá lugar dia 21 de janeiro, sábado, às 21 horas, no Cine – Granadeiro –
Auditório Municipal de Grândola e a entrada é livre.
A primeira parte do concerto estará a cargo da Banda Juvenil da Sociedade
Musical Fraternidade Operária Grandolense.
A iniciativa é organizada pela Sociedade Musical Fraternidade Operária
Grandolense com o apoio da Câmara Municipal de Grândola e Freguesias de
Grândola e Santa Margarida da Serra.

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

