Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
19 a 22 de novembro - 2019 – 11h00

|DANÇA|
•

MUROS
É o nome do espetáculo de Dança Contemporânea, pela CADAC – Companhia
Alentejana de Dança Contemporânea, que se realiza dia 28 de novembro, às
21h30, no Cine Granadeiro, em Grândola, inserido no Festival das Marias –
Festival Internacional de Artes no Feminino, uma coprodução da CADAC e da
Companhia Lendias d’Encantar, que decorre até 30 de novembro.
Inspirado na vida e obra da freira mariana Alcoforado, ‘Muros’ explora os
motivos do amor impossível nos nossos tempos: a velocidade, a mudança, a
distância, a presença falsa e a distração equivalem, hoje em dia, aos muros de
um convento.
Para mais informação e reservas deve ser consultada a página da Câmara
Municipal de Grândola.

|EXPOSIÇÕES|
•

“Dissonâncias”
Exposição de Pedro Andrade patente ao público na Casa da Cultura, em Elvas,
até ao próximo dia 30 de novembro.
O artista apresenta um conjunto de desenhos, criando séries comunicantes:
‘Dissonâncias’, que pretende refletir sobre os agentes da sociedade moderna e
do seu comportamento relacional.
Desde sempre que o seu interesse e dedicação pela área artística é notório.
Pedro Andrade foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, na qual fez um

trabalho documental sobre Artistas Plásticos Nacionais que marcaram a década
de 80, culminando com uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes de
Lisboa, em 1994. Na continuação do trabalho apresentado, foi bolseiro do
Centro Português de Fotografia do Porto, e realizou diversos trabalhos como
fotografo na comunicação social.
Ao longo da sua vida tem desenvolvido um conjunto de trabalhos artísticos,
onde o desenho toma a primazia na sua expressão dicotómica de cromatismo
contrastante entre a forma e o fundo, apresentando como elemento de
paisagem onde as palavras nos convidam a uma leitura dialogante entre o olhar
e o ser olhado.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Elvas.

•

40 em 100 - A Coleção do Grupo Pro-Évora
É o nome da exposição patente na Galeria da Casa de Burgos, em Évora,
integrada nas Comemorações do 1.º Centenário do Grupo Pro – Évora.
Comissariada por Isabel Vaz Lopes, a exposição tem por objetivo dar a conhecer
obras das mais de cem exposições que o Grupo promoveu nos últimos
quarenta anos.
Fundado em 1919, o Grupo Pro-Évora é uma associação de defesa do
património cultural da cidade de Évora, sem fins lucrativos, sendo a mais antiga
associação portuguesa de defesa do património cultural em atividade.
A exposição, organizada pelo Pro – Évora com o apoio da Direção Regional de
Cultura do Alentejo, pode ser visitada até dia 3 de janeiro de 2020, de segunda
a sexta - feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00, às 17h30.
As Comemorações do Centenário do Grupo Pro - Évora contam com o Alto
Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.

•

Carlos Correia - Da inquietação na pintura
É o título da exposição que se encontra patente ao público no Espaço Adães
Bermudes, em Alvito, até 12 de janeiro de 2020.

As mais de cinquenta obras expostas, entre pintura, desenho, técnica mista e
livros de artista, 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 pretende 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.

•

“Moura Arqueológica – Tesouros por Descobrir”
Patente ao público no edifício do antigo Matadouro Municipal, em Moura, esta
exposição convida o visitante a descobrir a arqueologia do Concelho, com a
particularidade de que muitas das peças estão a ser exibidas ao público pela
primeira vez.
Nesta mostra, de marcado caráter pedagógico, apela-se a todos os sentidos
sendo a experiência tátil muito valorizada na exploração da visita.
Organizada pela Câmara Municipal de Moura e integrada na operação
“Valorização e Qualificação de Espaços Museológicos Municipais”, a exposição
“Moura Arqueológica – Tesouros por Descobrir” é cofinanciada no âmbito do
Programa Operacional Regional Alentejo 2020.
Os horários para visita decorrem de terça-feira a domingo, entre as 09h00 e as
12h30 e das 14h00 às 17h30.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Moura.

|FESTIVAIS|
•

Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes
Produzido pela Associação PédeXumbo em co-produção com a Câmara
Municipal de Évora, ‘Desdobra-te’ é um Festival folk que promete quebrar
estereótipos e atravessar fronteiras no contexto da dança tradicional (e não
só!). Entre os dias 22 e 24 de novembro, serão cerca de 40 atividades que, em
mais de 15 espaços da cidade de Évora, se desdobrarão entre oficinas de dança
para iniciados e para avançados, bailes, passeios temáticos, concertos, oficinas
de artes manuais, gastronomia, espetáculos para a infância, cinema e muitas
outras surpresas.
Mais informação sobre o festival e bilheteira poderá ser consultada na página
da PédeXumbo – Associação para a Promoção da Música e da Dança.

|MÚSICA|
•

"Aqui está-se sossegado"
É o tema do concerto por Camané e Mário Laginha que assinala as
comemorações do Dia do Município de Sines, 24 de novembro, às 21h30, no
Pavilhão Multiusos de Sines.
Camané e Mário Laginha já deram vários concertos juntos. Do excelente
entendimento sentido nas colaborações esporádicas, resultou agora o
aprofundamento dessa simbiose. "Aqui está-se sossegado" é um novo projeto
pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano que se
descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco. O
desenho dos concertos que configuram o projeto contará com cerca de duas
dezenas de temas, saídos do cânone fadista tradicional, do repertório de
Camané, e incluirá também inéditos compostos por Mário Laginha.
A organização é da Câmara Municipal de Sines que disponibiliza na sua página
mais informação sobre o concerto.

•

Banda Euterpe e Jorge Almeida
No âmbito da comemoração do 159.º aniversário da Sociedade Musical
Euterpe de Portalegre, dia 30 de novembro, às 21h30, a Banda Filarmónica
Euterpe e o trompetista Jorge Almeida reúnem-se no Grande Auditório do
Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre para um concerto pelas raízes
da música portuguesa, em especial do Fado.
A organização é da Sociedade Musical Euterpe e da Câmara Municipal de
Portalegre.
Para mais informação sobre o concerto e bilhética, deve ser consultada a
página do Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre.

