Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 17 a 20 de setembro - 2019 – 11h00

|CINE-CONCERTOS|
•

“O Dia em que o Mar Voltou”
É o nome do espetáculo a partir da história do romance homónimo do cantor –
escritor Miguel Gizzas, que terá lugar dia 27 de setembro, às 21h30, no Centro
de Artes e do Espetáculo de Portalegre.
Este cine-concerto é um espetáculo único no qual se aliam a literatura, o
cinema e a música.
A história de “O dia em que o mar voltou” é contada pela voz de atores como
Ricardo Carriço, Sofia Nicholson, João Didelet, Luis Filipe Borges e tantos outros
- em cinema de animação, intercalado pelos temas musicais do livro, cantados
ao vivo.
A iniciativa é organizada pelo Município de Portalegre que disponibiliza na sua
página mais informação sobre o espetáculo.

|CONFERÊNCIAS|
•

Há desertos e desertos
É o tema da conferência que será proferida pelo Professor Galopim de
Carvalho, dia 21 de setembro, às 17 horas, na Biblioteca Municipal de Beja José Saramago.
Esta iniciativa insere-se nos 10 Temas de Ciência do Ano e é a 4.ª sessão do
Ciclo de Conferências de Divulgação Científica, uma organização da Câmara
Municipal de Beja - Biblioteca Municipal José Saramago.
Mais informação pode ser consultada nas respetivas páginas, do Facebook.

•

Conversa à Volta da Arte Pastoril
Realiza-se dia 25 de setembro, às 17h30, na Galeria da Casa de Burgos, em
Évora, no âmbito da exposição Arte Pastoril com uma simples navalha - Coleção
de António Carmelo Aires, resultado de uma parceria entre a Direção Regional
de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Redondo.
Esta conversa conta com a participação dos Drs. António Carmelo Aires, Rui
Arimateia e Hugo Guerreiro, e a entrada é livre.
Mais informação disponível na página da Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

|FESTIVAIS|
•

M.A.R. - Mostra de Artes de Rua
A 3.ª edição oficial da M.A.R. apresenta 22 estruturas/artistas de diversos
países, que ocuparão as ruas, espaços patrimoniais e não convencionais da
cidade de Sines, entre os dias 19 e 21 de setembro. Este projeto do Teatro do
Mar, que conta com o apoio do Município de Sines, apresenta diferentes
propostas artísticas, de caráter contemporâneo, nas áreas do teatro, circo, arte
urbana, dança, performance, música, instalação e formação, inteiramente
vocacionadas para o espaço público. O programa detalhado e mais informação
podem ser consultados na página do Teatro do MAR.

•

“VIVA BACH”
É o nome do Festival de música de Johann Sebastian Bach promovido pela
Câmara Municipal de Alcácer do Sal, que se realiza entre os dias 20 e 22 de
setembro.
Com direção artística a cargo de Veronika Schreiber, este festival contempla
vários concertos na Igreja de Santiago, em Alcácer do Sal, e de uma mesa
redonda no Auditório Municipal, com entrada gratuita.
Para mais informação deve ser contactado o nº 911 791 594 ou consultada a
página da Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

•

Festival Internacional de Acordeão
Realiza-se dia 21 de setembro, às 21 horas, no Largo do Coreto, em Alpalhão.
Depois do sucesso das últimas edições, o Município de Nisa volta a promover o
Festival Internacional de Acordeão, desta vez na freguesia de Alpalhão.
O evento conta a participação de cinco notáveis acordeonistas, entre eles o
campeão mundial, Jérémy Lafon, e o conhecido maestro nisense, António
Maria Charrinho.
Mais informação disponível na página da Câmara Municipal de Nisa.

|MÚSICA|
•

Concerto pela Banda Sinfónica da PSP
Terá lugar dia 21 de setembro, às 19 horas, no pátio da Pousada do Castelo de
Alvito.
Este concerto, com entrada gratuita, encerra a edição de 2019 da iniciativa
‘Tardes no Castelo’, organizada em parceria pela Câmara Municipal de Alvito e
Pousada do Castelo de Alvito.
A Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública é constituída por músicos
profissionais distribuídos pelos vários postos e categorias existentes na
hierarquia policial.
Para mais informação pode ser consultada a página do Município de Alvito.

|VISITAS GUIADAS|
•

Escrita no Baixo Alentejo – das origens aos nossos dias
No âmbito da exposição sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, das
origens até à época contemporânea, patente na Igreja do Salvador, em Évora,
dia 26 de setembro, às 11h30, realiza-se uma visita acompanhada conduzida
por Dr. Rui Cortes, curador da mostra.
A exposição 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. A entrada é livre.

Para mais informação pode ser consultada a página da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

