Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 3 a 6 de janeiro - 2017 – 11h00

|CONFERÊNCIAS E DEBATES|

•

Laboratório de Arquitetura e Património - Passado Atual e Presente Futuro
Terá lugar dias 13 e 14 de janeiro de 2017, apresentando um programa que
contempla visita de estudo por diversos locais de interesse histórico,
arquitetónico e patrimonial do concelho de Santiago do Cacém, conferências,
debate e mesa - redonda.
As inscrições, gratuitas, encontram-se abertas até 11 de janeiro, e deverão ser
efetuadas através do Departamento do Património Histórico e Arquitetónico da
Diocese de Beja.
Esta iniciativa é organizada pelo Centro UNESCO para a Arquitetura e a Arte
Religiosas.

|EXPOSIÇÕES|

•

Ponto
É o título da exposição de arte contemporânea experimental, que integra obras
de 12 artistas portugueses e estrangeiros e pode ser visitada na Biblioteca
Municipal de Odemira, até 14 de janeiro de 2017, de segunda a sexta-feira,
entre as 10 e as 18 horas.
A exposição, comissariada pela artista Marta de Menezes, reúne obras criadas
durante residências artísticas, que decorreram durante a primavera e verão do
ano anterior, na sede da Associação Cultivamos Cultura, em S. Luís, e peças
selecionadas de outras coleções na área dos novos media.
A iniciativa é promovida pela Associação Cultivamos Cultura e Câmara
Municipal de Odemira.

•

TOUREGA - Património em meio rural
Exposição patente na Igreja do Salvador, em Évora, onde pode ser visitada até
30 de janeiro de 2017.
Face à consciência generalizada de que o meio rural está em acelerada retração
económica, social e demográfica, situação que ameaça particularmente o
respetivo património cultural, esta exposição resulta 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.
Organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Paróquia da
Tourega, através do esforço desenvolvido por diversos parceiros, esta iniciativa
trás à cidade de Évora o testemunho da Tourega, com a presença de algumas
das suas imagens, após o trabalho de conservação a que foram submetidas,
lembrando-nos que são exemplares raros de uma cultura em vias de
desaparecimento.

•

“SOR”
É o nome da exposição de Fotografia de Augusto Brázio, patente no Centro de
Artes e Cultura de Ponte de Sor, onde pode ser visitada até 7 de janeiro de
2017.
Este trabalho, realizado no concelho de Ponte de Sor, dá continuidade à
pesquisa que o autor tem vindo a desenvolver em torno de questões de
identidade, ocupação de territórios e memória.
A organização é do Município de Ponte de Sor com o apoio da Fundação das
Casas de Fronteira e Alorna.

|MÚSICA|

•

Concerto de Ano Novo
Dia 7 de janeiro, às 16h30, a Banda da Sociedade Antiga Filarmónica
Montemorense “Carlista” assinala a entrada no novo ano de 2017 com um
concerto na sede da Sociedade “Carlista”, em Montemor –o – Novo. A iniciativa
conta com o apoio da respetiva Câmara Municipal.

•

Concerto de Reis
Dia 7 de janeiro, às 17 horas, no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, O
Semeador - Grupo de Cantares de Portalegre mantém a tradição de cantar os
Reis,

expressando

os

habituais

votos

de

Bom

Ano.

Fá-lo partilhando melodias que são de todos nós, mas que há 33 anos o grupo
faz questão de preservar, para as gerações vindouras.
A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Portalegre e a entrada é
livre.

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

