Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 08 a 11 de outubro - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

"Os escritos de José Régio em processo: do borrão do autor às mãos do leitor"
No ano em que se assinalam os 50 anos da morte de José Régio, o Centro de
Artes e Espetáculo de Portalegre acolhe a exposição itinerante "Os escritos de
José Régio em processo: do borrão do autor às mãos do leitor", que pode ser
visitada até dia 28 de outubro de 2019.
A exposição é organizada pelas Direções Regionais de Cultura do Alentejo,
Centro e Norte, e pelas Câmaras Municipais de Coimbra, Portalegre e Vila do
Conde, em parceria com o Instituto Politécnico de Portalegre, Centro de
Estudos Regianos e Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre.
O horário para visitas decorre de segunda-feira a sábado, das 14h00 às 19h30,
e a entrada é livre.

|FESTIVAIS|
•

Arquiteturas Film Festival - Circuito itinerante de Évora
No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Arquitetura, Évora acolherá, no
Auditório Soror Mariana, o circuito itinerante das edições de 2018 e 2019 do
Arquiteturas Film Festival que, desde 2013, prossegue as ligações, diálogos e
intersecções existentes entre o Cinema e a Arquitetura.
Nos dias 10 e 11 de outubro serão exibidos os filmes premiados na 6.ª edição
do Festival, em 2018, dedicada ao tema Learning From Fiction. Os filmes
premiados em 2019, na 7.ª edição do festival, sob o tema Human Nature, serão
exibidos nos dias 17 e 18 de outubro. O programa do Circuito Itinerante de
Évora integra ainda sessões paralelas sobre o Cineasta Luis Berlanga e engloba

os premiados nas seguintes categorias: Melhor Documentário, Melhor Ficção,
Melhor Filme Experimental, Prémio Novos Talentos e Prémio do Público. Esta
iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, pelo
Cinema-fora-dos-Leões e pela associação Do You Mean Arquitecture.
O programa detalhado pode ser consultado nas páginas do Arquiteturas Film
Festival – Circuito Itinerante de Évora e da Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

|LITERATURA|
•

"Um fiel jardineiro e outras histórias"
É o tema do livro da autoria de Maria de Fátima Ferreira Rolão Candeias, sob o
pseudónimo MNEMÓSINE, vencedor da XII Edição do Prémio Nacional de
Conto Manuel da Fonseca, promovida pela Câmara Municipal de Santiago do
Cacém.
O lançamento da obra realiza-se no dia 19 de outubro, às 16h00, na Biblioteca
Municipal Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém. Para mais informação
pode ser consultada a página da respetiva Câmara Municipal.

|MÚSICA|
•

Música nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S. Francisco
Em outubro retomam os concertos no âmbito da iniciativa que tem lugar em
várias igrejas do Alentejo, até novembro de 2019, com entrada livre.
Dia 11 de outubro, às 21h00, Gianvito Tanoia realizará um concerto de órgão,
no Convento de Nossa Senhora da Conceição, em Almodôvar. No dia 13 de
outubro, às 18h00, a Igreja de S. Francisco, em Évora, recebe um concerto com
Gianvito Tanoia, no acordeão, e Rafael Reis, no órgão.
A organização de Música nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de
S. Francisco resulta de uma parceria entre a Igreja de S. Francisco - Paróquia de

S. Pedro de Évora e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o apoio dos
Municípios e das Dioceses envolvidas.
O programa completo pode ser consultado nas páginas da Igreja de S. Francisco
e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

Concerto pela Orquestra Juvenil de Lavre
Dirigido pelo maestro João Filipe Alves Ferreira, este concerto realiza-se
dia 13 de outubro, às 16h00, no Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa,
concelho do Crato, com entrada livre.
A anteceder o concerto haverá, pelas 15h00, uma visita guiada ao Mosteiro, um
dos mais originais edifícios do gótico em Portugal, mediante inscrição prévia e
gratuita através do Posto de Turismo de Flor da Rosa.
Estas iniciativas inserem-se na 8.ª edição do Programa Sensibilização para a
Educação Patrimonial, organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo,
e contam com o apoio do Município do Crato, associando-se às comemorações
do já conhecido como ‘Mês da Música’ - Outubro.
O Programa Sensibilização para a Educação Patrimonial surgiu da necessidade
de formar públicos e de sensibilizar a faixa etária infantojuvenil para a
importância da preservação e valorização do Património Cultural edificado.
Contando já com a sua 8.ª edição integra um conjunto de atividades, em
diversas áreas artísticas, associando-se à celebração de datas relevantes para a
cultura e para a cidadania.
Para mais informações sobre as iniciativas que integram o referido programa
deve ser consultada a página da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

Sara Correia - O fado tem uma nova voz
Dia 21 de outubro, às 21h30, Sara Correia, no palco do Cine Granadeiro, em
Grândola, será acompanhada por um quarteto de luxo constituído por Diogo
Clemente (na viola), Ângelo Freire (na guitarra portuguesa), Marino de Freitas
(no baixo) e Vicky Marques (na percussão).
Sara Correia lançou, em setembro, o seu álbum de estreia, homónimo, que

acabou de lhe valer duas nomeações para a 1ª edição dos Play – Prémios de
Música Portuguesa, nas categorias de Melhor Álbum Fado e de Melhor Artista
Revelação.
A Fadista também já despertou a atenção dos meios internacionais,
nomeadamente da World Music Central, All About Jazz e Entertainment Focus.
Este espetáculo, com entrada livre, insere-se nas Comemorações do Dia do
Concelho, uma organização da Câmara Municipal de Grândola.

|VISITAS GUIADAS|
•

Visitas ao Património – Alentejo – 2019/2020
A 3.ª edição da iniciativa que tem por objetivo promover o património cultural
da região arranca no próximo dia 12 de outubro, às 10h30, com uma visita
guiada ao Museu Regional Rainha D. Leonor, em Beja.
As Visitas ao Património - Alentejo são organizadas pela Direção Regional de
Cultura do Alentejo e contam com o apoio das diversas entidades e municípios
envolvidos.
A iniciativa continua a decorrer uma vez por mês, sempre ao sábado,
mediante inscrição prévia, gratuita, através da Direção Regional de Cultura do
Alentejo que disponibiliza na sua página o programa geral e mais informação.

|WORKSHOPS|
•

Construção em taipa
É o tema do workshop que a ARQCOOP - Cooperativa para a Inserção
Profissional em Arquitetura vai realizar no castelo de Noudar, concelho de
Barrancos, entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro.
Orientado pelo Arq.º Pedro Alves de Abreu tem como destinatários estudantes
e profissionais das áreas de arquitetura, engenharia civil, património,
arqueologia, investigação e tecnologias de materiais, e todos os interessados
na temática da construção com terra crua que desejem adquirir formação
específica, ampliando e aprofundando os seus conhecimentos nesta área.

A realização do workshop conta com o apoio da Câmara Municipal de
Barrancos, Direção Regional de Cultura do Alentejo e Parque de Natureza de
Noudar.
O programa pode ser consultado na página da ARQCOOP, onde se encontra
também disponível a respetiva ficha de inscrição.

