Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 24 a 27 de janeiro - 2017 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|

•

“Pompeia”
É o nome da exposição de pintura do artista sérvio Branislav Mihajlovic, que
pode ser visitada em Aljustrel, nas Oficinas de Formação e Animação Cultural,
até dia 4 de fevereiro.
O grande talento, e sobretudo a surpreendente qualidade técnica e criativa
deste artista das artes plásticas, está bem patente nesta exposição, constituída
por imagens de forte impacto visual, dotadas de uma técnica rigorosa.
Como habitualmente, visitas guiadas à exposição, para o público escolar e
público em geral, podem ser efetuadas, à quarta-feira, mediante marcação
prévia.
A iniciativa é organizada por Oficinas de Formação e Animação Cultural, da
Câmara Municipal de Aljustrel, em colaboração com o MAC- Movimento Arte
Contemporânea.

•

Tão Grande como uma Paisagem ao Longe
É o título das exposições de pintura de Rui Algarvio, que se encontram
patentes em Ferreira do Alentejo, no Museu Municipal, e em Alvito, no Espaço
Adães Bermudes e no Centro Cultural Raul de Carvalho, onde podem ainda ser
visitadas até dia 31 de janeiro.
Estas exposições, organizadas pela associação Inter.meada - residências
artísticas, resultaram de uma residência do artista que contou com o apoio da
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo -Museu Municipal, Câmara Municipal
de Alvito, EGA - Estudos Gerais de Alvito e Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

•

TOUREGA - Património em meio rural
Exposição que pode ser visitada em Évora, na Igreja do Salvador, até ao
próximo dia 30 de janeiro.
Resultante 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, a mostra
integra imagens que são exemplares raros de uma cultura em vias de
desaparecimento.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e
Paróquia da Tourega.

|MÚSICA|

•

Concerto – Obras para Voz e Piano
Dia 28 de janeiro, às 16 horas, a Casa da Cultura de Marvão recebe o concerto
de obras para voz e piano, por Filomena Silva, soprano, e José Raimundo, ao
piano, no qual será interpretado repertório dos compositores Viana da Mota,
Giacomo Puccini, Waldemar Henrique, Heitor Villa - Lobos e Custódio Castelo.
A iniciativa é organizada pelo Município de Marvão.

•

"Fado de Cada Um"
É o nome do disco de estreia como fadista, de Joana Rios, que será
interpretado pela artista dia 28 de janeiro, às 22h00, no Armazém 8, em Évora.
O espetáculo contemplará temas do fado tradicional, fado canção e originais.
A iniciativa é organizada pela Associ'Arte - Associação de Comunicação e Artes
e Armazém 8.

|POESIA|

•

JACARANDÁ
Recital de poesia, centrado na obra de Al Berto, será declamado por Pedro
Lamares, acompanhado pela harpista Ana Isabel Dias, dia 28 de janeiro, às
21h30, no Auditório do Centro de Artes de Sines.

Esta é uma das iniciativas que integram um conjunto de realizações artísticas
organizado pelo Município de Sines, em 2017, tendo por objetivo evocar a
memória do poeta Al Berto, figura principal da cultura em Sines e nome
incontornável da poesia portuguesa contemporânea, quando se completam 20
anos da sua morte.
O valor do bilhete, que já pode ser adquirido, é de 5 euros.

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

