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•

Música no Pátio
Com o objetivo de promover o trabalho de jovens músicos, a Direção Regional de
Cultura do Alentejo encontra-se a organizar a 3.ª edição da iniciativa “Música no
Pátio”. Nesse sentido, disponibiliza o pátio da Casa de Burgos, na sua sede, Rua de
Burgos, 5, em Évora, para concertos a realizar no mês de junho, às 19 horas, com
uma duração de cerca de 45 minutos.
Dia 11 de junho atuarão Rui Caeiro, aluno do 3.º ano da Licenciatura de Música na
classe de Flauta Transversal, da Universidade de Évora, e a Banda Juvenil da
Sociedade Filarmónica União Mourense “Os Amarelos” da qual Rui Caeiro é maestro.
No dia 16, “Música no Pátio” recebe o Quinteto de Flautas – “Trio de 5”, da
Universidade de Évora, constituído por Maria Coutinho, Inês Paiva, João
Rabasquinho, Rui Caeiro e Mariana Rosário.
A entrada nos espetáculos é gratuita, sendo necessário efetuar reserva telefónica
através da Direção Regional de Cultura do Alentejo, que disponibiliza na sua página
oficial mais informação sobre os concertos. A lotação é limitada e é obrigatório o uso
de máscara, de acordo com as normas em vigor.

•

Guirimbadu
Projeto criado em 2017 por Eudoro Grade, na guitarra, e por Vasco Ramalho, na
marimba, será apresentado no concelho de Reguengos de Monsaraz no âmbito do
Festival Artes (s)em Palco. Dia 12 de junho, às 21h, terá lugar no palco exterior da
Casa do Cante, no Telheiro, e no dia 4 de julho, às 21h30, no Centro de Convívio de
Carrapatelo.
O Festival Artes (s)em Palco encontra-se a decorrer até outubro do corrente ano,

organizado por Bolsa d'Originais - Associação Cultural, com o apoio de Direção-Geral
das Artes e do Município de Reguengos de Monsaraz. O programa e mais informação
podem ser consultados na página artesempalco.com
•

Do Clássico ao Contemporâneo - Uma viagem pelo universo da dança
Dia 18 de junho, pelas 20h30, o Pavilhão Multiusos - Expo Mértola recebe uma noite
especial dedicada à dança e às suas mais diversas facetas, da dança clássica à dança
contemporânea. O programa contempla a peça Shostakovitch Pas de Deux,
de Yannick Bouquin, pela Companhia Nacional de Bailado; Língua e Linguagem: o
que a dança nos diz?, conferência por Tiago Bartolomeu Costa; Kokoro, criação de
Ana Isabel Castro e Deeogo Oliveira e conversa pós-espetáculo, moderada por Tiago
Guedes, entre os artistas e o público. A iniciativa insere-se no programa Arte Non
Stop, que comemora o 18º aniversário da Casa das Artes Mário Elias através de várias
atividades centradas na mediação cultural. A organização é da Câmara Municipal de
Mértola que disponibiliza, na sua página oficial, mais informação sobre o evento.

•

«Não deixar ninguém para trás» - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
É o tema do Ciclo Cinema constituído por cinco filmes, que se encontra a decorrer até
30 de junho, sempre à quarta – feira, às 20h30, no Pátio da Biblioteca e Arquivo do
Município de Grândola.
Os filmes propostos inserem-se em 5 dos 17 objetivos definidos na Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas: erradicar a
pobreza, erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade e igualdade
de género. As sessões têm entrada gratuita e o programa pode ser consultado na
página oficial da Câmara Municipal de Grândola.

•

Há Roupa no Estendal
Exposição patente no Museu do Bordado e do Barro, em Nisa, pode ser visitada até
ao final do corrente ano.
Organizada pela Câmara Municipal de Nisa, a mostra faz uma retrospetiva dos locais
públicos onde as mulheres nisenses realizavam o trabalho de limpeza e manutenção
das roupas usadas na labuta diária e que levava a deslocações aos lavadouros, fontes
ou ribeiras na proximidade da vila, suportando o peso das cestas com roupa para
lavar. A exposição aborda também o trabalho de secagem, os amanhos que, nas
respetivas habitações, eram efetuados pelas mãos laboriosas das mulheres, e a

evolução histórica de algumas peças de roupa apresentadas. Mais informação
disponível na página oficial da Câmara Municipal de Nisa.
•

“Histórias da Minha Terra”
É o nome da exposição do artista plástico Manuel Carvalho, constituída por escultura
cerâmica, pintura, desenho e fotografia, que pode ser visitada no Museu Municipal
de Vidigueira até ao próximo dia 30 de junho.
A mostra e o livro “Manuel Carvalho - Histórias da Minha Terra”, por Rui A. Pereira,
apresentado no dia da inauguração, pretendem dar relevo à obra do artista que
muito tem contribuído para a valorização do nome da sua terra – Vidigueira.
A organização é da Câmara Municipal de Vidigueira, que disponibiliza na sua página
oficial mais informação sobre a iniciativa.

