Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 2 a 5 de maio - 2017 – 11h00

|COLÓQUIOS|

•

" Sines, o Porto e o Mar. História e Património"
É o título do colóquio que decorrerá em Sines, entre os dias 7 e 9 de setembro
de 2017, cujas inscrições já se encontram abertas.
Com a presença de diversos investigadores nacionais e internacionais, neste
colóquio irá debater-se não só o papel do porto de Sines na história, mas
também, de um ponto de vista nacional, os temas das rotas marítimas e
comércio intercontinental, o património portuário português ou a problemática
da escravatura.
A iniciativa é organizada pelo Município de Sines, com o apoio da
Administração do Porto de Sines e da Direção Regional de Cultura do Alentejo,
entre um conjunto de outras entidades.
As inscrições deverão ser efetuadas através da página na internet da Câmara
Municipal de Sines.

|CONFERÊNCIAS|

•

"Elvas e os seus artistas (século XVI-XVIII: permanência, mutação e rutura)"
É o tema da conferência que será apresentada pela Doutora Patrícia Monteiro,
dia 6 de maio, às 11h30, no Museu Militar de Elvas. A iniciativa integra o Ciclo
de Conferências "História, Arte e Património da Raia Alentejana: Novas
perspetivas para o estudo do edificado da cidade de Elvas", tendo por objetivo
a apresentação de trabalhos de investigação e de valorização patrimonial que
incidam sobre a história e os bens culturais da raia alentejana.
A organização é da Liga dos Amigos do Museu Militar de Elvas, em parceria com
diversas entidades, entre as quais o IMAGINARE e a Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa, contando com o apoio da Câmara Municipal de Elvas e
do CECHAP.

|COMEMORAÇÕES|

•

160 Anos do Nascimento de Fialho de Almeida
Dia 5 de maio, a Associação Cultural Fialho de Almeida organiza um programa
que assinala os 160 anos do nascimento do escritor Fialho de Almeida, natural
de Vila de Frades, a 7 de maio de 1857, e que residiu em Cuba.
Às 10h30, terá lugar na Biblioteca Municipal de Cuba a conferência “Fialho e as
artes: uma ótica deformante”, proferida por Isabel Mateus, da Universidade do
Minho e, às 18 horas, será realizada uma “Conversa à volta de Fialho de
Almeida”, na Taberna do Arrufa, que contará com a presença de Isabel Mateus,
e de José António Costa Ideias e Ricardo Revez da Universidade Nova de Lisboa.

|CURSOS|

•

Encontro Trad Intensivo - Às voltas entre o Tradicional e o Hoje
É o nome do curso intensivo de Movimento e Voz, organizado pela PédeXumbo
e orientado por Catarina Ascensão, que se realizará entre os dias 13 e 14 de
maio, das 10 às 18 horas, nos Antigos Celeiros da EPAC, em Évora.
No âmbito deste curso, a linguagem tradicional...as raízes que nos ancoram,
permitem-nos voar e continuar a reinventar a cada passo...a cada
movimento. Um fim de semana de aprofundamento para quem esteja
interessado num encontro de imersão no corpo, na música, na dança, na voz.
O curso será parcialmente acompanhado pela música de Pedro Prata.
Para inscrições, que são obrigatórias, deverão ser consultadas as condições na
página web da Associação PédeXumbo.

|ENCONTROS|

•

Portas do Mediterrâneo - Encontro Internacional
Decorrerá de 11 a 13 de maio, no Cineteatro Marques Duque, em Mértola.
Entendidos como pontos fulcrais na geografia e história do Mediterrâneo

Ocidental, Portugal e Tunísia encontram-se nesta iniciativa internacional para
realizar um exercício criativo que permita identificar as ligações e a transição
entre os dois países em diferentes períodos cronológicos, desde a Antiguidade
à Época Contemporânea.
Para mais informações e inscrições deverá ser consultada a página web do
Campo Arqueológico de Mértola, entidade organizadora do evento
conjuntamente com o Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do
Património, Universidades do Algarve Coimbra e de Monastir (Tunísia), com o
apoio da Câmara Municipal de Mértola e da Fundação para a Ciência e
Tecnologia.

|MÚSICA/ OFICINAS|

•

Oficina Coral “Crianças & Famílias” e Concertos pelo Coral Atlântico Juvenil de
Sines e Coro “Acompasso”
No próximo dia 7 de maio, no âmbito do Programa Sensibilização para a
Educação Patrimonial 2017, organizado pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, e contando com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Alentejo,
terá lugar um conjunto de iniciativas, dirigidas à família, com o objetivo
assinalar, em Viana do Alentejo, as comemorações do Dia Internacional da
Família (15 de maio).
Dia 7, a partir das 10h00 e ao longo do dia, poderá ser visitado o castelo, onde
se encontra patente a exposição de ilustração infantil de Sandro Parreira, com
atividades lúdicas.
Às 15 horas realiza-se, no Cineteatro Vianense, a Oficina Coral “Crianças &
Famílias”, com o Coral Atlântico Juvenil, sob orientação do maestro Fernando
Malão. Esta oficina, com a duração de cerca de 45 minutos, dirige-se a 50
participantes, no máximo.
Apesar de gratuitas, as inscrições são obrigatórias através dos contactos do
Balcão Municipal de Viana do Alentejo.
Às 17 horas, dirigido ao público em geral e com entrada livre, realiza-se,
também no Cineteatro Vianense, o Concerto pelo Coral Atlântico e
participantes na Oficina Coral “Crianças & Famílias”, seguido, às 18h00, por
uma breve atuação do Coro “Acompasso”, do Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.culturaalentejo.pt

