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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 20 a 23 de agosto - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Cores do Instante – Aguarelas de Joaquim Dias
É o nome da exposição de pintura que se encontra patente na Galeria do
Centro Cultural de Arronches, até ao próximo dia 31 de agosto.
Natural de Esperança, Freguesia do concelho de Arronches, Joaquim Dias tem
entre os seus objetivos deixar uma marca do concelho nas suas obras,
aproveitando para dar a conhecer como começou o seu gosto pela pintura e as
técnicas que estudou.
Os trabalhos que agora podem ser apreciados mostram vários monumentos e
paisagens arronchenses.
A exposição, organizada pela Câmara Municipal de Arronches, pode ser visitada
de segunda a sexta – feira, das 9h00 às 13h00 e entre as 14h00 e as 18h00.

• “Os Campos do Baixo Alentejo na década de 1950”
É o tema da exposição patente no Pavilhão de Reservas do Museu da
Ruralidade, em Entradas, onde pode ser visitada até finais do mês de
setembro, organizada pela Câmara Municipal de Castro Verde.
A exposição tece um retrato da estrutura fundiária, modos de exploração da
terra, tecnologia agrícola e modos de vida dos trabalhadores nos Campos do
Alentejo, na década de 50.
Para mais informação deve ser consultada a página do Museu da Ruralidade.

|FESTIVAIS|

•

FIMÉ - Festival Internacional de Música de Évora
Entre os próximos dias 21 e 25 de agosto, a cidade de Évora vive a Música
Clássica com a II Edição do Festival Internacional de Música de Évora - FIMÉ,
este ano dedicada ao período Renascentista e Barroco.
Durante cinco dias realizam-se nove concertos, protagonizados por 20 músicos,
nacionais e estrangeiros, especialistas no repertório definido para esta edição,
que tocam em instrumentos de época.
O Festival tem como base uma residência artística de músicos, cantores e
instrumentistas que, durante uma semana, ocupam vários espaços da cidade
de Évora com ensaios abertos ao público, e nove concertos gratuitos em várias
igrejas e palcos.
Nestes concertos são interpretadas obras de Vivaldi, Couperin, Bach e Música a
Cappella da Escola da Sé de Évora.
Com direção artística a cargo de João Moreira, tenor do Coro de Câmara na
Holanda e na Holland Bach Society, o FIMÉ insere-se na iniciativa Artes à Rua,
organizada pelo Município de Évora.
O programa detalhado encontra-se disponível nas páginas do festival.

|LIVROS E LITERATURA|
•

Biblioteca na Praia – 2019
Até dia 23 de agosto, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém volta a
organizar a iniciativa que promove o gosto pela leitura e proporciona
momentos diferentes enquanto se aproveita o Sol e o mar, na Costa de Santo
André.
Dirigida ao público em geral a “Biblioteca na Praia” leva livros, jornais, revistas
e ateliês até à beira-mar, porque ler é sempre uma boa companhia.
Os banhistas e curiosos poderão usufruir deste serviço em plena praia de
segunda-feira a sexta-feira, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém.

•

XX Certame Literário Luso – Espanhol “José António de Saraiva”
A Câmara Municipal de Villanueva del Fresno dinamiza a vigésima edição do
Certame Literário de caráter transfronteiriço que, no presente ano, conta com
a parceria do Município vizinho de Barrancos, Município português que
colabora na organização da iniciativa.
Poderão concorrer a este certame, até dia 28 de agosto, todas as pessoas
interessadas, independentemente da nacionalidade, desde que maiores de
dezoito anos. Os trabalhos apresentados devem ser textos escritos por um
único autor/a, em espanhol ou português, originais, inéditos e que não tenham
sido premiados anteriormente em nenhum outro concurso.
O respetivo regulamento deve ser consultado na página da Câmara Municipal
de Barrancos.

|MÚSICA|
•

Chansons d’Amour
É o tema do concerto pelo Quarteto de Cordas constituído por Caterina Bastos
(violino), Gabriele Bastos (viola d ’arco), César Gonçalves (violoncelo) e Franz
Jürgen Dörsam (fagote), que terá lugar dia 30 de agosto, às 21h00, na Capela
do Paço Ducal de Vila Viçosa.
Este concerto insere-se na Temporada de Concertos 2019 da Capela do Paço
Ducal de Vila Viçosa, que decorre até dia 13 de dezembro, com entrada livre,
organizada pela Fundação Casa de Bragança. O programa encontra-se
disponível para consulta na página da Fundação.

•

Dia Nacional das Bandas Filarmónicas
Instituído em agosto de 2013, o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas é
celebrado anualmente a 1 de setembro.
No presente ano as comemorações terão lugar em Cabeço de Vide, concelho
de Fronteira, na Avenida da Libertação, pelas 18 horas. Os concertos estarão a
cargo da Sociedade Filarmónica Galveense e da Filarmónica do Crato.

A iniciativa é organizada pela Fundação INATEL em parceria com o Município de
Fronteira, a Junta de Freguesia de Cabeço de Vide e a Federação das Bandas
Filarmónicas do Distrito de Portalegre.
Para mais informação deve ser consultado o INATEL Portalegre ou a página do
INATEL no Facebook.

|VISITAS GUIADAS|
•

Ruínas Romanas de Tróia
Durante o mês de agosto, à quarta-feira e ao sábado, às 10h30, a equipa de
arqueologia de Tróia realiza visitas guiadas às Ruínas Romanas que convidam a
descobrir os tanques onde era salgado o peixe e se faziam os emblemáticos
molhos de peixe, vendidos por todo o Império Romano.
A iniciativa é organizada por Tróia Ruínas e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Grândola.
Para mais informação deve ser consultada a página do Tróia Resort, em ‘Ruinas
Romanas’.

