Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 29 de agosto a 1 de setembro - 2017 – 11h00

| COMEMORAÇÕES|

•

Dia Nacional das Bandas Filarmónicas
Pretendendo assinalar este dia, celebrado a 1 de setembro de cada ano, será
realizado um concerto pela Filarmónica do Crato, Sociedade Musical Euterpe e
Sociedade Musical Nisense, às 21h30, no auditório do Centro de Artes do
Espetáculo de Portalegre.
A iniciativa, cuja entrada é livre, é organizada pela Fundação INATEL, com o
apoio da Câmara Municipal de Portalegre e da Federação das Bandas
Filarmónicas do Distrito de Portalegre.

|CRIAÇÃO ARTÍSTICA|

•

Valores do Sítio de Sines - 8.ª edição
O Centro Cultural Emmerico Nunes, com sede em Sines, tem a decorrer, até dia
2 de outubro, o prazo para inscrições no âmbito de mais uma edição do seu
projeto dedicado a incentivar a criação artística local.
O prazo para entrega de trabalhos terminará dia 23 de outubro.

|CRUZAMENTOS DISCIPLINARES|
•

V Residência Cisterciense - S. Bento de Cástris
Encontra-se a decorrer, até 14 de setembro, o prazo para inscrições nesta 5.ª
edição, subordinada ao tema “Espaços e Tempos da Vida MonásticoConventual”, que terá lugar no Mosteiro de S. Bento de Cástris, em Évora, nos
dias 15 e 16 de setembro.
O programa deste ano desenvolve-se em torno de três painéis – ‘as cercas
monástico-conventuais’, ‘espaços temporais e espaços espirituais’; ‘tipologias

paisagísticas e implantações monástico-conventuais’, cruzando, como é
habitual, a história, o património, a ciência e as artes.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e
Universidade de Évora/CIDEHUS.
Para mais informações poderá ser consultada a página Residência Cisterciense
S. Bento de Cástris, no Facebook.

|EXPOSIÇÕES|

•

Montemor – o – Novo – Património e Identidade
É o tema da exposição patente no Arquivo Municipal de Montemor – o – Novo
até 30 de setembro, que tem como objetivo geral fazer um balanço do trabalho
da autarquia na área do Património Cultural durante os últimos 15 anos, bem
como analisar e estudar as principais características e sítios de interesse
patrimonial do concelho.
Seguindo, numa primeira parte, uma metodologia de linha cronológica,
contextualizando historicamente o património de Montemor – o - Novo,
a exposição tem início na época Paleolítica, com destaque para a Gruta do
Escoural, e finaliza na Idade Média.
A segunda parte é dedicada aos projetos específicos que têm sido promovidos
pelo Município de Montemor – o - Novo e que têm permitido estudar e
divulgar parte do rico e diversificado património de que o concelho é detentor.
A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e
das 15h00 às 18h00.

|MÚSICA|

•

Concerto de Órgão e Canto
Interpretado pelo organista Rafael Reis e pelo tenor Pedro Rollin Rodrigues, no
âmbito da inauguração do órgão da Igreja do Convento de Nossa Senhora da
Conceição, em Almodôvar, após o trabalho de restauro realizado, e terá lugar
dia 3 de setembro, às 21h30.

O programa do concerto incide em autores flamengos, alemães e portugueses
contemporâneos do órgão.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Almodôvar com o apoio da
Paróquia de Almodôvar e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|VISITAS GUIADAS|

•

Visitas Guiadas ao Património no Alentejo
É o nome do projeto organizado e promovido pela Direção Regional de Cultura
do Alentejo que, entre 30 de setembro de 2017 e 14 de julho de 2018
contemplará um conjunto de 11 visitas guiadas com o objetivo de divulgar o
património que se lhe encontra afeto.
Com uma periodicidade mensal, e sempre ao sábado, de manhã, este projeto
conta com a colaboração de diversos municípios da região, envolvidos.
Para a primeira visita programada, dia 30 de setembro, à Gruta do Escoural,
no concelho de Montemor - o - Novo, serão organizados dois grupos, um para
as 10, outro para as 11horas, constituídos, no máximo, por 10 participantes,
cada.
Encontram-se abertas as inscrições, gratuitas, através da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.cultura-alentejo.pt

