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•

Festival Músicas do Mundo - 22.ª edição
Encontra-se a decorrer em Sines até ao próximo sábado, dia 30 de julho.
O programa da presente edição, além de 47 concertos por músicos de quatro
continentes, oferece um conjunto de iniciativas paralelas, entre as quais
exposições, conferências, sessões de contos, encontros com músicos e
escritores, masterclasses, cinema, visitas guiadas, feira do livro e do disco,
espetáculos para a infância e ateliês para crianças com artistas do festival.
Mais informação sobre as iniciativas em curso, bilhetes e entradas gratuitas
deve ser consultada no sítio web do Município de Sines, entidade organizadora.

•

"Ephemeros"
Espetáculo de rua, pela companhia Teatro em Caixa, é apresentado em diversas
freguesias do concelho de Odemira, entre os dias 25 e 30 de julho, às 19h00.
Dirigido a famílias, o espetáculo insere-se nas comemorações do Dia dos Avós,
iniciativa organizada pelo Município de Odemira, e as entradas são gratuitas.
Em Ephemeros, dois atores/músicos servindo-se do seu piano e humor negro,
expõem as inúmeras vantagens de uma vida curta, dando um tratamento
inusitado à história da condição humana. Trata-se de uma comédia como
grande parte dos espetáculos da companhia Teatro em Caixa, de Santa Maria
da Feira.
Mais informação sobre a iniciativa está disponível na página da Câmara

Municipal de Odemira, no Facebook.
•

8.º Festival Internacional de Música de Marvão
Encontra-se a decorrer até 31 de julho, organizado por Associação Marvão
Music e com direção artística a cargo de Juliane Banse e Christoph Poppen. O
festival de música clássica que se realiza em Marvão, tem um alcance cada vez
mais internacional, com visitantes de todo o mundo. A bonita vila alentejana
reúne numa combinação perfeita a arquitetura de um castelo medieval com a
amplitude do silêncio e do traço da natureza envolvente, constituído pelo
Parque Natural da Serra de São Mamede. Uma atmosfera única, um cenário ao
ar livre, de rara beleza, e a participação de músicos de elevado nível artístico
contagiam o público em cada edição, promovendo o património cultural,
arquitetónico e natural do concelho e da região.
Mais informação sobre o programa e bilhética encontra-se disponível na página
do festival, em marvaomusic.com .

•

Festival Terras sem Sombra vai estrear-se em Mourão no fim de semana de
30 e 31 de julho
O Festival Terras sem Sombra, com a República Checa como país convidado e
em parceria com o Município de Mourão, estreia-se neste concelho alentejano
com um programa em que se destaca o concerto pelo conceituado
agrupamento checo Janáček Quartet, dia 30 de julho, às 21h30, na Igreja
Matriz. A anteceder o concerto haverá uma visita ao castelo de Mourão, dia 30,
às 17h, seguindo-se, no dia 31 de julho, uma ação de biodiversidade em torno
de Alqueva e dos desafios que o grande lago trouxe ao território, com início às
9h30. O programa detalhado pode ser consultado na respetiva página do
festival em terrassemsombra.pt/ .
A temporada desta edição será interrompida em agosto, sendo a programação
retomada em setembro, com iniciativas em Odemira, nos dias 3 e 4, e em
Montemor-o-Novo, nos dias 18 e 19. A 18.ª edição do festival encerra em Sines,
no fim de semana de 22 e 23 de outubro.

Terras sem Sombra é organizado por Pedra Angular, estrutura financiada por
Direção-Geral das Artes. Entre diversas entidades parceiras do festival
encontram-se a Direção Regional de Cultura do Alentejo e os vários Municípios
envolvidos.
•

A invenção dum outro
Exposição da artista Maria José Oliveira está patente ao público no Museu
Rainha Dona Leonor, em Beja, até dia 18 de setembro.
A partir do romance epistolar do século XVII "Lettres Portugaises", a artista
criou duas instalações - comunicantes entre si - uma no local onde viveu a
personagem principal - soror Mariana Alcoforado - no Convento Nossa Senhora
da Conceção, atual Museu Rainha Dona Leonor, outra na Collégial de Bueil en
Touraine, Tours, em França.
Maria José Oliveira conceptualizou estas instalações como um manifesto de
liberdade no feminino, das mulheres que, diariamente e por todo o mundo, se
veem privadas da sua liberdade de pensamento, direito ao trabalho digno,
proteção social, sendo vítimas - tantas vezes - de uma cobarde violência
doméstica, tanto a nível físico como psicológico.
Com curadoria de Fernando Ribeiro e Jean-Michel Albert, esta é uma exposição
que nos fala de clausura, de abnegação, mas também de resiliência, liberdade e
amor. A invenção dum outro é uma produção de ALFA - Association LusoFrançaise d'Art, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo –
Museu Rainha Dona Leonor, que disponibilizam nas respetivas páginas mais
informação sobre a iniciativa.

•

'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 pode ser consultado o sítio web da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

