Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 18 a 21 de fevereiro de 2020 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|
•

Francisco de Holanda e o Retrato
É o tema da conferência que será proferida pelo Professor Fernando Baptista
Pereira, dia 29 de fevereiro, às 15h00, inserida no Ciclo de Conferências e
Visitas Guiadas que se realizam no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo,
em Évora, no âmbito da exposição patente, sobre Francisco de Holanda.
Às 16h00 segue-se uma visita guiada por Sylvie Deswarte - Rosa, comissária
científica da exposição.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Museu
Nacional Frei Manuel do Cenáculo.
O programa completo do Ciclo de Conferências e Visitas Guiadas encontra-se
disponível para consulta na página da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|EXPOSIÇÕES|
•

“JABA 2019”
É o nome da mostra patente na Casa da Cultura, em Elvas, no âmbito do XIII
Certame de Jovens Criadores de Badajoz, organizado pelo Pelouro da Juventude
da Câmara Municipal de Badajoz, com a colaboração da Câmara Municipal de
Elvas.
A exposição, que pode ser visitada até dia 13 de março, apresenta trabalhos
realizados por jovens extremenhos e alentejanos, entre os 13 e os 35 anos de
idade, no âmbito do certame que teve por objetivo promover a criatividades

artística.
As categorias a concurso, com prémios para os primeiros classificados, foram:
banda desenhada, artes visuais; fotografia; design gráfico; pintura; escultura; e
são alguns destes trabalhos que se encontram agora exibidos ao público.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Elvas.

•

“Retratos com Alma” – Fotografia de Vitor Soromenho
Exposição patente na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Santiago do
Cacém, onde pode ser visitada até ao próximo dia 29 de fevereiro.
Vítor Seromenho, nascido em Sines, em 1976, tem na fotografia a sua grande
paixão, desenvolvendo os mais variados estilos e usando diversas técnicas. As
suas fotografias têm como fundo os sentimentos e as emoções, que pretende
transmitir através desta exposição, bem como mostrar a alma do fotografado.
Para mais informação podem ser consultadas a página da Biblioteca Municipal
Manuel da Fonseca e da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

•

Viana, Alentej(u)s: Alentejo de Desenho em Desenho
É o tema da exposição, de Gabriel Lagarto, que se encontra patente ao público
na Igreja da Misericórdia, em Viana do Alentejo, até dia 29 de março.
Inserida nas comemorações do 122.º aniversário da Restauração do Concelho,
a mostra apresenta as perspetivas de Gabriel Lagarto, natural de Viana do
Alentejo, a partir dos trabalhos realizados sobre a terra e a região que o viu
nascer, produzidos com recurso a técnicas e a materiais diversificados.
Os horários para visita decorrem entre as 9h30 e as 13h00 e das 14h00 às
17h30.
A organização é do Município de Viana do Alentejo, com o apoio da Direção
Regional da Cultura do Alentejo e das Juntas de Freguesia de Aguiar, Alcáçovas
e Viana do Alentejo.

|FESTIVAIS|

•

II Festival Garcia d’Orta – Entre Diálogos - Evocação à efeméride dos 450 anos
da sua morte
O II Festival Garcia d’Orta encerra o Projeto ‘Entre Diálogos’ durante o próximo
mês de março, com atividades em várias localidades do país.
A iniciativa arranca com uma viagem de cultura e lazer ao Porto, onde a
herança judaica faz parte do itinerário. Integra também o programa um Ciclo de
Cinema em Castelo de Vide e Portalegre, com a exibição dos documentários
Garcia de Orta - Alma e Gente e The Tales on Blindness.
Em Castelo de Vide será ainda realizada a Oficina “D’Orta prá Cozinha.come”,
sob orientação de Maria do Carmo Fernandes, dia 17 de março, às 16h30, na
Escola Garcia de Orta. No dia 30, às 18h30, a Biblioteca Nacional de Portugal,
em Lisboa, recebe a sessão Dialogando com os Colóquios dos Simples e Drogas
da Índia. No âmbito da evocação do Dia da Memória das Vítimas da Inquisição,
a 31 de março, terá lugar em Marvão, às 17h30, a apresentação do Herbário
Garcia de Orta, no Parque de Esculturas de Marvão, seguindo-se Entre Diálogos
com o Café do Orta e, às 18h00, um apontamento musical pelo Trio de
Clarinetes “A Tre”. O II Festival Garcia d’Orta - Entre Diálogos é organizado pelo
Grupo de Amigos de Castelo de Vide, com o apoio de OPP - Orçamento
Participativo Portugal, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Municípios de
Castelo de Vide e de Marvão, entre outras entidades.
O programa completo pode ser consultado na página Garcia d'Orta - Entre
Diálogos, no Facebook.

•

Entrudanças 2020
O Festival de Inverno e de Carnaval da PédeXumbo, que surgiu em 2000 para
que o inverno fosse também altura de dançar e aprender, realiza-se entre os
dias 21 e 23 de fevereiro, na vila de Entradas, concelho de Castro Verde.
Com o pretexto da celebração do Entrudo, durante três dias aprendem-se
danças do mundo e outros saberes ligados às tradições, à música, aos
instrumentos, ao canto.... A edição deste ano, cujo tema é o ‘Pão’, volta a
sugerir à comunidade celebração partilhada com música e dança.
O Entrudanças é organizado pela Associação PédeXumbo, Câmara Municipal de

Castro Verde e Junta de Freguesia de Entradas, que disponibilizam nas
respetivas páginas mais informação sobre o festival.

|FESTIVAIS|
•

Concerto com Mário Lúcio
Cantor, compositor, escritor, pensador, e uma das figuras mais reconhecidas do
panorama cultural e musical cabo-verdiano, Mário Lúcio vai estar em Grândola,
dia 22 de fevereiro, para um espetáculo, com início às 21h30, no Cineteatro
Grandolense. Os sons quentes da Morna, Funaná, Batuque e Coladeira num
concerto imperdível e intimista, cujos bilhetes podem ser adquiridos através da
ticketline.
No dia 22, à tarde, pelas 17h00, Mário Lúcio apresentará, também no
Cineteatro Grandolense, o livro da sua autoria intitulado “O Diabo foi meu
padeiro”. Neste romance toma a voz de vários prisioneiros da Colónia Penal do
Tarrafal, criada durante o Estado Novo, na ilha de Santiago, em Cabo Verde,
relatando a história desta terrível prisão e de quem a foi dirigindo ao longo dos
anos. Esta obra pretende homenagear simultaneamente os que ali perderam a
vida e os que conseguiram sobreviver.
Ao longo da sua carreira Mário Lúcio tem recebido inúmeras distinções e
prémios, como Womex- Personalidade do Ano, em 2014, Prémio Cubadisco do
Melhor Álbum Internacional, em 2012, ou o Prémio PEN Clube de Literatura
para melhor Romance em Português, no ano de 2016.
A organização é da Câmara Municipal de Grândola, que disponibiliza mais
informação sobre as iniciativas na respetiva página oficial.

|POESIA|
Concurso de Poesia - Versos Entrelaçados
Encontra-se a decorrer, até ao próximo dia 28 de fevereiro, o prazo para
apresentação de trabalhos no âmbito da 6.ª edição do Concurso de Poesia –

Versos Entrelaçados organizado pela Câmara Municipal de Vidigueira,
Agrupamento de Escolas e Vidigueira e Escola Profissional Fialho de Almeida.
O concurso, com tema livre, destina-se a crianças/jovens com frequência
escolar em Portugal e a adultos a residir em Portugal. Os objetivos são
estimular a imaginação e a criatividade, além de promover a poesia e valorizar
esta expressão literária.
O regulamento pode ser consultado também através da página da Câmara
Municipal de Vidigueira.

