Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 13 a 16 de agosto - 2019 – 11h00

|LIVRO E LITERATURA|
•

XX Certame Literário Luso – Espanhol “José António de Saraiva”
A Câmara Municipal de Villanueva del Fresno, dinamiza a vigésima edição do
deste Certame Literário com caráter transfronteiriço. Em 2019 conta com a
parceria do Município português, e vizinho, de Barrancos, que colabora na
organização da iniciativa.
As candidaturas decorrem até dia 28 de agosto, para todos os interessados
maiores de 18 anos, independentemente da nacionalidade. Informação
detalhada e respetivo regulamento na página da Câmara Municipal de
Barrancos.

|CONFERÊNCIAS|
•

A HISTÓRIA DE… Recriação histórica como veículo de divulgação e
interpretação do património histórico e artístico
É o tema do colóquio com Raquel Alves Coelho, que se realiza dia 15 de agosto,
às 20h30, no Claustro Norte do Convento de Avis, englobando os ‘Colóquios no
Convento’, bem como as ‘Comemorações da Formação da Vila de Avis’, ambas
organizadas pelo respetivo Município.
A iniciativa contempla ainda um concerto, às 21h30, pelo Coro da Escola de
Música do Município de Avis.

|EXPOSIÇÕES|
•

Escrita no Baixo Alentejo – das origens aos nossos dias
É o nome da exposição itinerante que se encontra patente ao público na Igreja
do Salvador, em Évora, onde pode ser visitada até 27 de setembro.
Esta exposição, sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, das origens até à
época contemporânea, é promovida pela CIMBAL, em parceria com a Rede de
Museus do Baixo Alentejo, e acolhida pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, com o apoio do Cabido da Sé de Évora e do Município de Évora. Tendo
já percorrido muitos dos municípios que integram a Rede de Museus do Baixo
Alentejo, a exposição é agora apresentada em Évora.
Horários para visita de terça a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 16h;
sábados, das 11h às 13h/das 15h às 17h. Entrada gratuita.

•

Rostos Esquecidos
É o tema da exposição que se encontra patente no Museu Etnográfico do Torrão,
concelho de Alcácer do Sal, onde pode ser visitada até dia 6 de setembro de
2019. Constituída por fotografias dos finais do século XIX e também do século XX
recolhidas junto da população da freguesia de Torrão, a mostra é organizada pela
Câmara Municipal de Alcácer do Sal e pode ser visitada de terça a sexta-feira e
no primeiro e terceiro sábado de cada mês, entre as 9h e as 13h00 e das 14h00
às 17h00.

|FESTIVAIS|
•

Periferias – 7.º Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de
Alcántara
Tendo começado no passado dia 10 o Festival Internacional Periferias termina
apenas a 18 de agosto. O PERIFERIAS – organizado pela Associação Cultural
Periferias, em Portugal, e pela Gato Pardo, em Espanha – volta a levar o cinema
ao ar livre a aldeias e lugares históricos da raia luso-espanhola, contando já com
a sua 7.ª edição, dando continuidade à sua aposta na divulgação de cinema de
autor, dentro das temáticas do ambiente, direitos humanos, arte e cultura. Além

dos filmes, estão agendados concertos, exposições e debates. A Festa de
Encerramento em Portugal terá lugar dia 18, no Lagar-Museu de Galegos, após
exibição do filme “Mabata Bata”, de Sol de Carvalho. Programa detalhado pode
ser consultado na página oficial do Periferias.

|MÚSICA|
•

Às 5.as feiras no Castelo – 2019
Encontra-se a decorrer mais uma edição da iniciativa que a cada quinta – feira
do mês de agosto, se realiza no castelo de Arraiolos, sempre às 21h30,
organizada pelo Município e pela Junta de Freguesia de Arraiolos com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo e da Associação Dupla Personalidade.
Assim, este dia 15 terá lugar a iniciativa “Quando as mulheres Cantam”.
Informação mais detalhada pode ser consultada na página da Câmara Municipal
de Arraiolos.

•

Shemesh Quartet do Conservatório Nacional de Música do México
Este quarteto, fundado em 2015, é constituído por estudantes de Canto do
Conservatório Nacional de Música do México. Este Ensemble vocal a cappella
reúne um versátil reportório, com arranjos e composições originais dos próprios,
sendo considerado uma jovem promessa para a música coral de câmara do
México e do Mundo. O concerto terá lugar dia 16 de agosto, às 21h30, no
Convento dos Remédios, em Évora, contando com a organização do Eborae
Mvsica – Associação Musical de Évora.

•

Rota dos Coretos do Alto Alentejo 2019
No âmbito da iniciativa que pretende homenagear e imortalizar a perpetuação
dos coretos do Alto Alentejo, continuam os concertos: dia 14, quarta-feira, pela
Sociedade Filarmónica Alterense, no Coreto de Alter do Chão, às 21h. A
Sociedade Filarmónica Galveense marca encontro no Coreto de Galveias, às
21h30m de dia 16 de agosto. O programa desta edição decorre até 15 de
setembro, contando com a atuação de 12 Bandas Filarmónicas e abrangendo 13
coretos. A entrada é livre.

