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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 16 a 19 de julho - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Arte Pastoril, com uma simples navalha - Coleção de António Carmelo Aires
É o nome da exposição que inaugura dia 18 de julho, às 17h00, na Galeria da
Casa de Burgos, em Évora.
Esta exposição apresenta uma pequena parte da coleção de Arte Pastoril de
António Carmelo Aires que, ao longo de várias décadas e com enorme
dedicação reuniu um universo de mais de 200 peças, sendo uma das melhores
coleções de arte pastoril alentejana.
Constituída por um conjunto de peças diversificadas, na maior parte dos casos
utilitárias e normalmente decoradas com motivos geométricos ou vegetalistas,
a mostra ficará patente até dia 26 de setembro, e pode ser visitada de segunda
a sexta-feira das 9h15 às 12h30 e das 14h00, às 17h30, com entrada livre.
A organização desta iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção Regional
de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Redondo.
Para mais informações pode ser consultada a página da Direção Regional de
Cultura.

•

O Que é a Felicidade?
Exposição patente na Biblioteca Municipal de Beja - José Saramago, onde pode
ser visitada até ao próximo dia 20 de julho.
A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 2012 uma Resolução que
reconhece a procura pela felicidade como 'um objetivo humano fundamental' e
convidou os Estados-membros a promover políticas públicas que incluam a
importância da felicidade e do bem-estar na sua aposta pelo desenvolvimento.

Adotada por aclamação, a Resolução intitulada “A Felicidade: para um Enfoque
Holístico do Desenvolvimento”, reconheceu que a felicidade é “um objetivo e
uma aspiração universal que deve ser potencializada” porque é, além disso, “a
manifestação do espírito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio'.
A Comissão Nacional da UNESCO decidiu promover junto da sua Rede de
Bibliotecas Associadas, o concurso “O que é a Felicidade?” dirigido a crianças e
jovens, adultos e seniores, com idades compreendidas entre os 6 e os 70 anos,
a partir do qual surge a presente exposição. Para mais informação pode ser
consultada a página da Biblioteca Municipal de Beja, no Facebook.
•

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 sextafeira e no primeiro e terceiro sábado de cada mês, entre as 9h e as 13h00 e das
14h00 às 17h00.

|FESTIVAIS|
•

Festival Internacional de Música de Marvão
Com direção artística a cargo de Christoph Poppen, maestro alemão de renome
internacional, e de Juliane Banse, soprano alemã com um repertório operático,
extremamente vasto, este Festival de Música clássica conta já com a sua 6.ª
edição. Decorre entre os dias 19 e 28 de julho, na vila de Marvão, estendendose a Castelo de Vide, Portalegre, Galegos, Sítio Arqueológico da AMMAIA e
também a Valência de Alcântara, na vizinha Espanha.
O cenário e ambiente únicos e inspiradores e a qualidade dos artistas nacionais
e internacionais que integram o programa convidam o público a assistir a um
dos já considerados mais notáveis festivais de música clássica em Portugal e a
um dos maiores eventos da região.

O programa e mais informação encontram-se disponíveis na página do Festival
Internacional de Música de Marvão.

|MÚSICA|
•

"Amargas Videiras, Alegre Vinho - Canções em torno do vinho, da Idade
Média à Atualidade"
Concerto pelo grupo vocal La Trova, que se realiza dia 20 de julho, às 18h00, no
Mosteiro de S. Bento de Cástris, em Évora, no qual serão interpretadas obras
de Zelenka, Alessandro Scarlatti, Schubert, Desderi e autores anónimos.
Com entrada livre, este concerto insere-se no programa do Cistermúsica - 27.º
Festival de Música de Alcobaça e resulta de uma parceria entre a Rota de Cister
- Festival Cistermúsica 2019, o Município de Évora e a Direção Regional de
Cultura do Alentejo. Integra também a Mostra Espanha 2019, contando com o
Alto Patrocínio da Embaixada de Espanha.
A Câmara Municipal de Évora disponibiliza um autocarro, que partirá da Porta
da Lagoa às 17h30 com destino ao Mosteiro de São Bento de Cástris e voltará à
Porta da Lagoa no final do concerto.
Para mais informação podem ser consultadas as páginas da Direção Regional de
Cultura do Alentejo e do Festival Cistermúsica.

•

Música Nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da igreja de S. Francisco
No âmbito deste ciclo que decorre em várias igrejas do Alentejo, até novembro
de 2019, os próximos concertos realizam-se dia 21 de julho, às 18h00, na Igreja
de S. Francisco, em Évora, com as interpretações de Alice Rocha (órgão) e de
Erika Machke (oboé barroco), e dia 27 de julho, às 21h00, em Alvito, na Igreja
Matriz, com as interpretações de Rafael Reis (órgão) e de Orlanda Isidro
(canto). A entrada é livre.
Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Paróquia de S. Pedro de Évora e a
Direção Regional de Cultura do Alentejo, com o apoio das Dioceses e
Municípios envolvidos.

Para mais informação podem ser consultadas as páginas da Igreja de S.
Francisco e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

Orquestra Música Viva
Com a interpretação dos solistas Alexandra Bernardo e Joe Coronado e dirigida
por Alberto Oliveira, esta orquestra realiza um concerto dia 24 de julho, às
22h00, no Parque Verde da Quinta do Chafariz, em Santiago do Cacém, para
assinalar as comemorações do Dia do Município (25 de julho).
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

|RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS|
•

Ethno Portugal 2019
A 6ª edição desta iniciativa, que decorre entre os dias 15 e 26 de julho,
organizada pela Associação PédeXumbo, arranca em Castelo de Vide, com a
maior residência artística de jovens músicos e bailarinos, em Portugal que terá
lugar na Escola Garcia de Orta. Desta residência resultará um espetáculo de
música e dança composto pelas músicas partilhadas por cada participante,
convidando para uma viagem sonora pelos quatro cantos do mundo. Os
próximos concertos realizam-se dia 22 de julho às 22h00, em Évora, na Praça
do Giraldo, no âmbito do Festival Artes à Rua; dia 24 às 18h00, em Sines, no
Palco do Castelo No âmbito do Festival Músicas do Mundo e dia 26 às 22h00,
em Castelo de Vide, no Largo da Igreja, com entradas livres.
Esta iniciativa conta com o apoio da DGArtes e dos Municípios de Castelo de
Vide, Évora e Sines
Para mais informação sobre o Ethno Portugal pode ser consultada a página da
Associação PédeXumbo.

|VISITAS GUIADAS|
•

Visitas ao Património - Alentejo 2018/2019

A 2.ª edição da iniciativa que pretende promover o património cultural da
região, organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, encerra dia 20
de julho, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, com uma
"Caça ao Tesouro". Esta visita animada para famílias com crianças até aos 10
anos de idade, tem início às 10h30 e é limitada a 15 participantes. A atividade
irá abordar o tema da escultura em pedra de João Cutileiro com objetivo de se
descobrir os tesouros que as pedras escondem. As inscrições são gratuitas e
devem ser efetuadas através da Direção Regional de Cultura do Alentejo que
disponibiliza na respetiva página mais informação.

