Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 21 a 24 de fevereiro - 2017 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|

•

A Liberdade Guiando o Povo: O Pensamento Filosófico de Agostinho da Silva
Integrada no Ciclo de Cultura e Conhecimento, esta conferência terá lugar dia
25 de fevereiro, às 16 horas, na Biblioteca Municipal de Ponte de Sor. Este ciclo
aborda, pela primeira vez, a Filosofia, a partir da obra de um dos principais
pensadores portugueses do século XX. A sessão contará com Pedro Martins,
Renato Epifânio (editor da Revista Nova Águia) e o Professor Manuel
Ferreira Patrício.
A organização é da Câmara Municipal de Ponte de Sor.

|EXPOSIÇÕES|
•

Reencontrando - a /Meeting her again

É o título da exposição da artista plástica Sherry Wiggins (EUA) que pode ser
visitada, até 11 de março de 2017, no Palácio dos Marqueses de Praia e
Monforte, em Estremoz.
O trabalho desta artista combina desenho, instalação, representação,
fotografia e escultura com a utilização do próprio corpo e de tecidos
vermelhos, pretos e brancos, em fotografias que reúnem elementos de
desenho, instalação e performance, de ações intrincadas em estúdio, na
paisagem e na ambiência do Alentejo. Em colaboração com o fotógrafo Luís
Filipe Branco, que documentou e adicionou o seu sentido único do mundo
visual e da imagem fotográfica, Wiggins encontrou uma profunda conexão com
o arquétipo/mítico feminino, enquadrando-o na ambiência de Evoramonte.
Esta exposição é organizada pela Fundação OBRAS.

•

'A Cidade da Participação - Processo de reabilitação da Ilha da Bela Vista Porto'

É o nome da exposição patente na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, que
poderá ser visitada até 14 de março.
Centrada na reabilitação da Ilha da Bela Vista, na cidade do Porto, esta
exposição pretende dar a conhecer o processo que esteve na origem da
implementação do programa da Habitação Básica participada, por parte do
Laboratório de Habitação Básica, Imago e Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais – Pólo da Universidade do Minho, numa parceria com a Associação de
Moradores da Ilha da Bela Vista e Câmara Municipal do Porto, proprietária da
Ilha.
Em Évora, a iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, Câmara Municipal de Évora e Universidade de Évora.
•

“30 anos a viajar no mundo das marionetas”
Exposição que integra mais de uma centena de marionetas de 10 países,
apresentada por Maurício Rebocho, que pode ser visitada até 31 de março, na
Igreja de Santiago – Galeria de Arte, em Monsaraz.
Na mostra poderão ser apreciadas marionetas raras, como as de Myanmar e as
de sombra de Java, da Indonésia.
De Portugal, Maurício Rebocho expõe as suas marionetas, nesta mostra onde
poderão ver-se também as diversas formas utilizadas na manipulação,
diferentes em cada país.
Esta iniciativa integra o ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto e poderá
ser apreciada diariamente entre as 9h30 e as 13h e das 14h às 17h30.
A Companhia Maurioneta – Fantoches Tradicionais Portugueses e Luz Negra, de
Maurício Rebocho, durante quase três décadas, tem realizado espetáculos em
todo o país e participado em festivais de teatro de fantoches, para além de
realizar workshops e ações de formação sobre marionetas.

|FESTIVAIS|

•

Entrudanças 2017
Mais uma edição do Festival de Inverno da PédeXumbo, decorrerá na Vila de
Entradas, concelho de Castro Verde, de 24 de fevereiro, a partir das 18 horas, e

até dia 26, juntando às celebrações do Entrudo a Música e a Dança
Tradicionais.
Serão 3 dias, durante os quais as tradições do Campo Branco, intimamente
ligadas à transumância, se fundirão com a animação, a música, a dança e a
alegria do Entrudo, numa dança entre identidade local, nacional e
internacional, cruzando gentes, tradições e saber - fazer de vários locais.
A iniciativa é organizada pela PédeXumbo - Associação para a Promoção da
Música e Dança, Câmara Municipal de Castro Verde e Junta de Freguesia de
Entradas.
|MÚSICA|

•

FADO LÉLÉ
O fado… como nunca se (ou) viu, num espetáculo com melodias inspiradas no
fado castiço e vestidas a seu próprio gosto com as sonoridades peculiares do
ukulele e bandolim, que se realizará dia 25 de fevereiro, às 22 horas, no
Armazém 8, em Évora.
A iniciativa é organizada pela Associ ’ Arte - Armazém 8, com o apoio da Direção
Regional de Cultura do Alentejo, S.O.I.R. Joaquim António d ’ Aguiar, União de
Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, de Évora, e do Bacelo e
Senhora da Saúde.

|OFICINAS|

•

Iniciação à Aprendizagem da Tapeçaria de Arraiolos
Orientada por Gertrudes Rabadão, esta oficina de Tapeçaria de Arraiolos, terá
lugar dia 25 de fevereiro, das 14 às 17h30, no Museu Municipal de Santiago do
Cacém.
Dirigida a um máximo de 10 participantes, com idade superior a 14 anos, a
iniciativa é organizada pela Câmara municipal de Santiago do Cacém.

As

inscrições devem ser efetuadas até 24 de fevereiro através da página na
internet do referido Município.

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

