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•

"Onde a Vida Acontece" leva Música, Poesia e Ciência a Vale de Água
Uma sessão em que se mostra a vitalidade da poesia popular, uma abordagem
ao elemento água que conjuga tradição e ciência, e um final de tarde em que se
celebra o amor à música, são as propostas do projeto "Onde a Vida Acontece",
uma iniciativa do Festival Terras sem Sombra, em parceria com o Município de
Santiago do Cacém, para a tarde de 10 de junho, Dia de Portugal, em Vale de
Água.
Pelas 15h, a poetisa Gabriela Lopes da Costa abre as portas de sua casa para
uma sessão intitulada “A Força das Coisas: Gabriela Lopes da Costa, Poetisa
Popular", que decorrerá no quintal do domicílio da poetisa. Às 16h, lendas,
tradições e ciência conjugam-se num olhar multidimensional sobre um recurso
precioso e que urge preservar - a água. Para findar o Dia de Portugal, às 18h30
o Largo de Vale de Água recebe um espetáculo pela Banda da Sociedade
Recreativa Filarmónica União Artística, de Santiago do Cacém, com um
repertório nacional e internacional atual, sob orientação da maestrina Ana Rita
Candeias. "Onde a Vida Acontece" é um projeto de Pedra Angular - Associação
de Salvaguarda do Património do Alentejo, cofinanciado por Alentejo 2020,
através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Mais informação disponível no Facebook de Onde a Vida Acontece.

•

Plano Nacional das Artes realiza 3.º Encontro pitch, para Bienal Cultura e
Educação, 2023
O PNA - Plano Nacional das Artes, desenvolvido pelas áreas governativas da

Cultura e da Educação, está a preparar a 1.ª Bienal Cultura e Educação, 2023,
subordinada ao tema “Retrovisor: Uma História do Futuro”. A iniciativa
pretende refletir e disseminar o lugar das expressões e das linguagens artísticas
na educação, formal e não formal, através de uma programação cultural
integrada e diversa que incluirá exposições, performances, atividades
formativas e de debate, em torno de diversas áreas artísticas. Para facilitar a
circulação de projetos, promover coproduções e criar uma rede de parceiros
que participarão na Bienal o PNA realiza um conjunto de encontros pitch. O 3.º
encontro de apresentação de projetos terá lugar no Palácio D. Manuel, em
Évora, no próximo dia 23 de junho, entre as 10h e as 16h, contando com a
colaboração da CIMAC, Direção Regional de Cultura do Alentejo e Município de
Évora. O prazo para participar com a apresentação de um ou vários projetos
através das fichas/pitch decorre até ao próximo dia 15 de junho.
Para assistir de forma presencial ou online, basta efetuar inscrição. O acesso ao
formulário de inscrição, ficha/pitch e informação mais detalhada pode também
ser efetuado através do sítio web da Direção Regional de Cultura do Alentejo.
•

Santa Clara de Moura, o universo feminino num convento de clausura
É o tema da exposição patente ao público em Moura, no Antigo Matadouro
Municipal, até dia 18 de julho.
Organizada pelo Município de Moura, esta exposição surge na sequência do
livro da autoria de Marisa Bacalhau, intitulado “Convento de Santa Clara de
Moura, do esplendor à extinção".
A mostra remete-nos para as evidências materiais da permanência da
comunidade clarissa em Moura, da sua relevância e singularidade, dando conta
do quotidiano no extinto convento e das vicissitudes a que foi sujeito nos mais
de 300 anos de existência.
O horário para visitas decorre de terça-feira a domingo, das 9h às 12h30 e
entre as 14h e as 17h30. Para mais informação deve ser consultada a página da
Câmara Municipal de Moura.

•

Concurso de Fotografia “Artur Pastor”
Organizado pelo Município de Alter do Chão, este concurso de fotografia tem
por finalidade assinalar o centésimo aniversário do nascimento do fotógrafo
português Artur Pastor, natural de Alter do Chão, dando a conhecer a sua obra
em todo o país. Podem participar fotógrafos profissionais e amadores, de
nacionalidade portuguesa ou outra, com idade igual ou superior a 16 anos.
A inscrição e submissão de participação no concurso é gratuita e decorre até 20
de julho de 2022. As fotografias deverão retratar alguma(s) da(s) temática(s) da
obra do fotógrafo Artur Pastor, tais como locais, pessoas e costumes de
Portugal. O respetivo regulamento encontra-se na página web da Câmara
Municipal de Alter do Chão.

•

'Aromas que nos guiam'
É o nome da exposição organizada pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, em parceria com a Fundação Nossa Senhora da Esperança, que
convida a reviver aprendizagens de épocas distantes, a conectar o ser humano
com a Natureza, e a promover acessibilidades e inclusão. Patente na Galeria da
Casa de Burgos, em Évora, até dia 23 de setembro, a mostra visa despertar o
interesse de diferentes gerações para a integração do Homem como parte da
Natureza, a relação entre ciência e arte, o fim das fronteiras delimitadas apenas
pelo consumo e pela ideia desenfreada do progresso sem limites.
‘Aromas que nos guiam’ pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às
12h30 e entre as 14h e as 17h30.
Para mais informação deve ser consultado o sítio web da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

