Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 30 de junho a 3 de julho de 2020 – 11h00

•

Ciclo 1 Ator 1 Músico
Marca latente da atividade de criação da LdE - Lendias d’Encantar, o Ciclo 1
Ator 1 Músico decorre durante o mês de julho em Beja, no Parque Vista Alegre,
junto ao Centro UNESCO, ao ar livre. Sempre à sexta-feira e ao sábado, às
21h30, com acesso gratuito, tem este ano por tema a multiculturalidade.
A primeira de quatro performances inicia com uma abordagem ao universo
poético de Adília Lopes, interpretado pela atriz Inês Minor, que irá ser
acompanhada pelo músico Sérgio David. Numa perspetiva exploratória e de
reflexão sobre os prós e os contras das intervenções de conflito e amistosas de
culturas, esta edição entrega-se à pesquisa e procura das origens dos
marcadores socioculturais que compõe a identidade de um país. Cada um dos
espetáculos integrados no Ciclo tem como ponto de partida um músico, um
ator e a obra de um autor/poeta da CPLP. Consulte o programa e mais
informação na página da Lendias d’Encantar, no Facebook

•

XXI Ciclo de Concertos - "Música e Outras Artes nos Claustros"
Organizado pela Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora, este ciclo de
concertos terá lugar no Convento dos Remédios, em Évora, nos próximos
dias 10, 11, 18 e 31 de julho, sempre às 21h30. No dia 10 atuará o Duo de
Acordeão e Fagote com Bailarinos; dia 11 haverá um Recital de Canto, Piano e
Poesia; o dia 18 conta com a atuação do Duo Almaclara e, a encerrar o
programa, estará o “Spaghetti Fusion", no dia 31 de julho.
O preço dos bilhetes é de 4 euros, é necessário efetuar reserva obrigatória

através de email, bem como o uso de máscara. Para mais informação deve ser
consultada a página da Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora.
•

Noites na Nora – Entre parênteses
A edição 2020 do Festival Noites na Nora (NNN), organizada pela Baal 17,
decorrerá de 10 a 25 de julho em vários espaços da cidade de Serpa, com
música, teatro, performances e instalações artísticas. Esta é uma Nora entre
parênteses. O festival, este ano, marca um momento intercalado entre aquilo
que foram 20 edições anteriores e aquilo que poderão vir a ser no futuro. Mas
não só. Marca também um momento novo na vida de todos nós. Indivíduos.
Comunidade. Sociedade. Mundo. Esta edição é uma oportunidade para
desconstruir lógicas negativistas, desligar das informações compactadas do
online a toda a hora e aceitar que as nossas angústias e sonhos são também as
ferramentas que fortalecem o nosso caminho. Para consulta do programa e
mais informação visite a página da Baal 17.

•

"e se eu Fosse ..."
É o nome da exposição patente na Capela de Santo António, em Portel, onde
pode ser visitada até dia 26 de julho. Esta mostra é o culminar de um projeto
curricular conjunto que envolveu as disciplinas de Educação Visual, História e
TIC, traduzindo-se em obras de pintura realizadas pelos alunos do 9.º ano do
Agrupamento de Escolas de Portel, onde o domínio dos conhecimentos e a
criatividade se articulam de forma harmoniosa. Os alunos exploraram diversas
correntes pictóricas na cultura ocidental, desde o século XIX à atualidade, e a
partir de uma obra selecionada de um pintor reconhecido realizaram a sua
própria reinterpretação / produção artística. A exposição pode ser visitada
diariamente entre as 09h30 e as 13h00 e das 15h00 às 18h30.
Para mais informação deverá ser consultada a página da Câmara Municipal de
Portel.

•

Cultura Sai à Rua
É o nome do programa de desconfinamento cultural organizado pela Câmara

Municipal de Elvas, que se encontra a decorrer, até setembro de 2020, com o
objetivo de dinamizar o setor cultural e devolver aos elvenses e ao público em
geral uma oferta rica e diversificada. O local da realização das atuações varia
entre o centro histórico, a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, a Igreja do
Salvador e o ciclorama do Jardim Municipal de Elvas. A entrada é gratuita
mediante o levantamento de bilhete no Posto de Turismo de Elvas, até às
18h00 do dia do espetáculo, e é obrigatório o uso de máscara. O programa
encontra-se disponível para consulta na página da Câmara Municipal de Elvas.
•

"Público / Privado - Doce Calma ou Violência Doméstica?"
É o tema da exposição com curadoria de Miguel Sousa Ribeiro, que pode ser
visitada no Centro de Artes de Sines até 18 de outubro de 2020. O estatuto
Público/Privado está patente na seleção das obras e várias são as que nos
remetem para este assunto, como a dicotómica obra de Fernanda Fragateiro
“Público/Privado, Doce Calma ou Violência Doméstica”, que serviu de mote
para o título da exposição.
Constituída por obras de 24 artistas, a mostra é organizada pelo Município de
Sines e tem entrada livre. Os horários para visita decorrem de segunda a sextafeira, das 10h00 às 18h00, e ao sábado, das 11h00 às 17h00. Para mais
informação consulte a página da Câmara Municipal de Sines.

•

"Não Brinques com o Fogo"
É o nome do projeto piloto que a Agência para a Gestão Integrada de Fogos
Rurais (AGIF) pretende realizar, e que contempla um conjunto de ações, de
curto e médio prazo, coordenadas pelas Direções Regionais de Cultura. Os
objetivos são: veicular mensagens-chave sobre comportamentos de risco a
alterar face aos incêndios rurais; promover a mudança de atitudes através da
sensibilização das populações sobre a valorização da floresta e da conservação
da natureza e promover boas práticas na utilização do fogo para a gestão da
vegetação e do território. Neste contexto, pretende-se realizar em 2020 um
conjunto de iniciativas que, atendendo a objetivos culturais e pedagógicos
específicos e a mensagens-chave concretas, decorrerão em territórios

previamente definidos pela AGIF a nível nacional. Para promover o
desenvolvimento das iniciativas, a AGIF estabeleceu um Protocolo de
Colaboração com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, no âmbito do qual
cabe a esta a gestão de dois Avisos: Artes Performativas - Ações de
Capacitação das Comunidades e Artes Performativa - Criação de Espetáculo
ao Ar Livre. O financiamento previsto no âmbito destas ações cobre todos os
custos, diretos e indiretos, inerentes à conceção, execução e apresentação das
ações de capacitação na localidade definida. As candidaturas encontram-se
abertas até às 18h00 do próximo dia 14 de julho. Descarregue o aviso de
candidatura em que possa ter interesse, conheça as temáticas centrais, locais e
datas de apresentação da ação e do espetáculo, áreas artísticas, tipologia de
entidades beneficiárias, formulários e toda a informação disponível que pode
ser consultada online, através da página oficial da Direção Regional de Cultura
do Alentejo.

