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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 27 a 30 de agosto - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Novas Poesias de Chelas, de Teresa Palma Rodrigues
Exposição de artes visuais que pode ser visitada até dia 31 de agosto, no
Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor.
Da autoria da artista plástica Teresa Palma Rodrigues, a exposição inspira-se
nos poemas que D. Leonor de Almeida, “Alcipe”, escreveu no período em que
esteve cativa no Convento de São Félix, em Chelas, para onde entrou aos oito
anos de idade e onde permaneceu até aos vinte e seis.
O herbário fotográfico e as pinturas a aguarela (de fósseis, placas imaginárias,
flores, vestígios de vida que repousam no chão de terra) adotam um olhar
poético-pictórico sobre a paisagem de hoje, adivinhando as semelhanças com a
paisagem outrora vista pela poetisa e pintora, através da janela do convento.
A exposição é organizada pela Fundação das Casas de Fronteira e Alorna com o
apoio do Município de Ponte de Sor.

•

Arte Pastoril, com uma simples navalha - Coleção de António Carmelo Aires
É o nome da exposição que pode ser visitada na Galeria da Casa de Burgos, em
Évora, até dia 26 de setembro.
Esta exposição apresenta uma pequena parte da coleção de Arte Pastoril de
António Carmelo Aires que, ao longo de várias décadas e com enorme
dedicação, reuniu um universo de mais de 200 peças, sendo uma das melhores
coleções de arte pastoril alentejana.
A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h15 às 12h30 e entre
as 14h00 e as 17h30, com entrada livre.

A organização da iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção Regional de
Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Redondo. Para mais informações
pode ser consultada a página da Direção Regional de Cultura.

•

“Contra a Abstração”
É o tema da exposição constituída por obras da Coleção da Caixa Geral de
Depósitos, que pode ser visitada no Centro de Artes de Sines, até dia 27 de
outubro, próximo.
Com curadoria de Sandra Vieira Jürgens, a exposição estrutura-se em torno de
um dos principais conceitos do discurso comum da História da Arte: o abstrato.
Não obstante o título colocar a abstração sob crítica e suspeita, esta exposição
propõe um exercício de debate, de ativação de uma linguagem que oscila
continuamente entre momentos de crise e superação, criando um espaço de
revisão alargada e análise plural e multidirecional do conceito, a partir de um
núcleo abrangente de obras da Coleção da Caixa Geral de Depósitos.
Organizada pela Culturgest em parceria com o Município de Sines, a exposição
integra obras de diversos artistas de renome, portugueses e estrangeiros, e
pode ser visitada de segunda a sexta – feira, das 14h00 às 20h00; aos sábados,
domingos e feriados, entre as 14h30 e as 20h00, com entrada livre. Mais
informação disponível na página da Câmara Municipal de Sines.

|MÚSICA|
•

As Ceifeiras de Entradas e a Banda Filarmónica 1.º de Janeiro
Realizam um concerto dia 30 de agosto, às 21h30, junto à Igreja Matriz de
Entradas.
Este concerto encerra a presente edição da iniciativa “Há Festa no Largo!”,
promovida pela Câmara Municipal de Castro Verde em colaboração com as
Juntas de Freguesia e associações locais, que desde o passado mês de junho
tem animado várias localidades do concelho.

Para mais informação pode ser consultada a página do Município de Castro
Verde.
•

Minúsculo concerto de modas e cordas, com Ana Santos
Realiza-se dia 31 de agosto, às 18 horas, no Centro Cultural de Beringel.
Este concerto insere-se na iniciativa Conversas Andarilhas, e no Programa de
Leitura em Meio Rural, organizados pela Câmara Municipal de Beja - Biblioteca
Municipal de Beja José Saramago, com o apoio da Junta de Freguesia de
Beringel, no âmbito dos quais as conversas são andarilhas e partilham-se em
roda.
Mais informação disponível para consulta na página da Biblioteca Municipal de
Beja.

•

Dia Nacional das Bandas Filarmónicas
Instituído em agosto de 2013, o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas é
celebrado anualmente a 1 de setembro.
No âmbito destas comemorações Cabeço de Vide, no concelho de Fronteira,
recebe na Avenida da Libertação, pelas 18 horas, os concertos a cargo
da Sociedade Filarmónica Galveense e da Filarmónica do Crato.
A iniciativa é organizada pela Fundação INATEL em parceria com o Município de
Fronteira, a Junta de Freguesia de Cabeço de Vide e a Federação das Bandas
Filarmónicas do Distrito de Portalegre.
Para mais informação deve ser consultado o INATEL Portalegre ou a página do
INATEL no Facebook.

|OFICINAS|
•

Espaço de Prática Criativa
É o nome da oficina de pintura itinerante que se realiza à sexta – feira, no
Museu Municipal de Santiago do Cacém, incidindo em técnicas de pintura a
aguarela.
A última oficina tem lugar dia 30 de agosto, das 17h00 às 20h00.

Para mais informação deve ser contactado o Museu Municipal de Santiago do
Cacém.

|RESIDÊNCIAS|
•

VII Residência Cisterciense – S. Bento de Cástris
Encontram-se abertas as inscrições para a 7.ª edição da Residência Cisterciense
que se realiza no mosteiro de S. Bento de Cástris, em Évora, nos dias 20 e 21 de
setembro, este ano sob o tema Conventualidades: representações e vestígios
do quotidiano.
Esta edição pretende congregar olhares que vão da análise laboratorial à
prática arqueológica, da pesquisa histórica à investigação em musicologia, das
potencialidades digitais para a salvaguarda e valorização do património às
paleodietas, passando ainda pela realização de workshops.
A organização resulta de uma parceria entre o CIDEHUS - Centro Interdisciplinar
de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora e a Direção
Regional de Cultura do Alentejo, a que este ano se juntam o Laboratório
HERCULES e, novamente, o Centro de Estudos de História Religiosa da
Universidade Católica Portuguesa.
Para mais informação e inscrições deve ser consultada a página da Residência
Cisterciense, também disponível no Facebook.

