Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 17 a 20 de março de 2020 – 11h00

EXPOSIÇÕES
Casa que nos dê Asas!
Exposição de Fotografia / Instalação de Di Barros (Edilaine Barros), que se encontra
parente na Capela de Santo António, em Portel, até dia 29 de março.
Nas narrativas, imagéticas ou escritas, das instalações de Di Barros, são destacadas
experiências, vivências e perceções que procuram ser um ponto de partida, para
inquietar e chamar a atenção das pessoas, para assuntos que tendem a ser silenciados.
As suas instalações fotográficas assentam em factos autobiográficos, que a grosso
modo, assolam muitas mulheres brasileiras imigrantes, no que respeita às atividades
laborais que desenvolvem e aos estereótipos estigmatizantes de que são alvo.
A exposição, organizada pelo Município de Portel, pode ser visitada diariamente das
09h00 às 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30
Para mais informação deve ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de
Portel.
Francisco de Holanda em Évora - Nascimento de um Artista Humanista
É o nome da exposição patente no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora,
onde pode ser visitada até ao próximo dia 31 de março.
A mostra, que dá a conhecer ao público o ambiente intelectual e artístico dos anos de
formação de Francisco de Holanda em Évora, é constituída por obras provenientes de
vários Museus, Bibliotecas e outras instituições a nível nacional e regional, e integra o
projeto Rede de Museus de Évora.
Organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Museu Nacional Frei
Manuel do Cenáculo, a exposição pode ser visitada entre terça - feira e domingo, das

10h00 às 18h00.
Para mais informação pode ser contactado o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo
ou consultada a página oficial da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

‘Identidade das Comunidades de Alvito e de Vila Nova da Baronia’
É o tema da exposição de fotografias antigas de munícipes, cujas imagens refletem
vivências da história de Alvito e de Vila Nova da Baronia enquanto comunidades. A
mostra encontra-se patente no Mercado Municipal de Alvito e na Junta de Freguesia
de Vila Nova da Baronia, onde pode ser visitada até dia 31 de março.
A organização é da Câmara Municipal de Alvito que disponibiliza mais informação
sobre a iniciativa, na respetiva página oficial.

Fuga & Liberdade na Arte Contemporânea
Exposição da autoria de Antonio Regis da Silva, mestrando do curso Práticas Artísticas
em Artes Visuais, da Escola de Artes da Universidade de Évora, que se encontra
patente na Galeria de Exposições da Casa de Burgos, R. de Burgos, 5, em Évora, até dia
17 de abril.
A mostra apresenta um projeto de intervenção artística constituído por instalação,
esculturas, fotografias e projeção de um vídeo - arte.
Organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e pelo Departamento de
Artes Visuais e Design - Escola de Artes da Universidade de Évora, a exposição poderá
ser visitada de segunda a sexta – feira, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, com
entrada livre.
Para mais informação deve ser consultada a página da Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

MÚSICA
“Aqui está-se sossegado”
É um novo projeto de Camané e Mário Laginha, pensado de raiz para dar mais brilho a
uma voz e a um piano, que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que

encheram um palco.
O concerto está previsto para dia 18 de abril, às 21h30, no Centro de Artes e do
Espetáculo de Portalegre.
O desenho dos concertos que configuram este projeto, conta com cerca de duas
dezenas de temas, saídos do cânone fadista tradicional, do repertório de Camané e
incluirá também inéditos compostos por Mário Laginha.
Para mais informação sobre a iniciativa, deverá ser consultado o blog do Centro de
Artes e do Espetáculo de Portalegre.

“Amanhã” - Concerto com Susana Santos Silva e Torbjörn Zetterberg
Previsto para dia 28 de março, às 18h30, no Musibéria, em Serpa, este concerto junta
a trompetista portuguesa Susana Santos Silva e o contrabaixista sueco Torbjörn
Zetterberg, que apresentarão alguns dos temas a gravar no Estúdio de Som Musibéria,
no âmbito de uma residência artística.
O concerto é organizado pela Associação Cultbéria/ Musibéria.
Para mais informação deverá ser consultada a página oficial do Musibéria no
Facebook.

Face às medidas de contenção que diariamente estão a ser tomadas na sequência da
propagação do COVID – 19, sugere-se a confirmação da realização das iniciativas
divulgadas neste Roteiro Cultural, junto das respetivas entidades organizadoras.

