Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 9 a 12 de maio - 2017 – 11h00

|CONCURSOS|
•

Prémio Literário Joaquim Mestre
A 1.ª edição deste Prémio é instituída pela ASSESTA – Associação de Escritores
do Alentejo, com o objetivo de promover, defender e valorizar a Língua
Portuguesa e a Identidade e Diversidade Cultural da Região Alentejo,
incentivando a Criação Literária, o gosto pela Leitura e pela Escrita e,
simultaneamente, homenageando o romancista e contista alentejano Joaquim
Mestre.
São aceites a concurso, até 30 de setembro de 2017, obras de ficção, nas
modalidades de conto ou romance, sendo privilegiadas as temáticas
diretamente relacionadas com a região Alentejo. Podem participar autores de
nacionalidade portuguesa e autores estrangeiros a residir em Portugal, com
mais de 18 anos.
O prémio é organizado em parceria com a Direção Regional de Cultura do
Alentejo, que assegurará o montante financeiro atribuído ao vencedor,
contando também com o apoio do Município de Beja.
O regulamento encontra-se disponível para consulta nos sites oficiais da
Assesta e da DRCAlentejo.

|CONGRESSOS|

•

O barranquenho: ponte entre línguas e culturas, passado, presente e futuro
É o tema do congresso internacional que se realizará no Cineteatro Municipal
de Barrancos, no próximo dia 2 de junho, sexta – feira, com início às 9h30.
A participação é livre, limitada à capacidade do auditório, sugerindo-se a
inscrição através do contacto telefónico da Câmara Municipal de Barrancos.
A iniciativa é promovida por diversas entidades nacionais e internacionais entre
as quais: CIDEHUS – Universidade de Évora, Fundação para a Ciência e a

Tecnologia, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Município de Barrancos e
Ministerio de Economía y Competitividad de España.

|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.

|EXPOSIÇÕES|
•

“O Desenho Primeiro”

É o título da exposição de Chuva Vasco, que se encontra patente na Galeria de
S. Sebastião, em Portalegre, onde pode ser visitada até 12 de maio.
As obras apresentadas, que consistem em nus e estudos do corpo humano,
captam desde logo a atenção, devido à beleza clássica e meticulosa do seu
traço e pela delicada sensibilidade da representação da figura humana.
Chuva Vasco tem formação superior na área dos Estudos de Arte e da Pintura, é
professor universitário, lecionando também em Portalegre, na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão. Além de investigador em diversas áreas, como as artes
plásticas, o cinema e a comunicação, com livros publicados, Chuva Vasco tem
exposto no nosso país e no estrangeiro desde 1997. Aos trabalhos como artista
plástico, junta também trabalhos de vídeo performance, entre outros.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Portalegre.

|MÚSICA|

•

XX Semana da Porta Aberta
Decorre de 9 a 16 de maio, no Convento dos Remédios, em Évora, organizada
pela Associação Eborae Mvsica /Conservatório Regional de Évora.
Durante uma semana o acesso será livre, convidando a população a assistir ao
decurso normal das atividades do Conservatório e as Escolas a fazerem visitas
guiadas, com apresentação dos vários instrumentos.
Terão lugar diversos concertos e audições, bem como, no último dia, 16 de
maio, duas apresentações dos alunos mais novos e dos mais adiantados, no
Teatro Garcia de Resende, às 10h30 e às 21h30 respetivamente.

|OFICINAS|

•

‘Danças do Alentejo’ pela Associação PédeXumbo
É o nome da oficina que, a 18 de maio, assinala as comemorações do Dia
Internacional dos Museus, no Museu da Luz, integrada na 6.ª edição do
Programa Sensibilização para a Educação Patrimonial.
Organizada pela Direção regional de Cultura do Alentejo, em colaboração com
o Museu da Luz e com o apoio da Câmara Municipal de Mourão, a iniciativa
dirige-se a alunos do 4.º ano, do Ensino Básico do concelho de Mourão.
Com início, às 14h00, está prevista uma visita guiada ao Museu, onde se podem
interpretar as grandes alterações que ocorreram no território, com a
construção da barragem que levou à edificação de uma nova aldeia da Luz.
A arquitetura do edifício, em xisto, perfeitamente integrada na paisagem, já foi
premiada diversas vezes.
Pelas 14h30, a Associação PédeXumbo realizará a oficina de danças tradicionais
do Alentejo, que explora o repertório das danças populares desta região, como
arquinhos, danças de mastro, modas cantadas e valsas mandadas.

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

