Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 22 a 25 de outubro - 2019 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|
•

Conferências - Bicentenário do Nascimento de D. Maria II
No âmbito das comemorações do Bicentenário do Nascimento de D. Maria
II encontra-se a decorrer na Galeria de Exposições da Casa de Burgos, em
Évora, um conjunto de quatro conferências, sempre às 17 horas, com entrada
livre.
A próxima, dia 30 de outubro, tem como tema D. Pedro II e a Família Imperial
Brasileira e será proferida por Paulo Rezzutti. Além da conferência, neste dia
será também apresentada a biografia D. Pedro II - a história não contada.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo em
parceria com a Fundação Casa de Bragança - Museu - Biblioteca.

|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 ao próximo 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. Para mais informação pode ser consultada a página do
Município de Portalegre.
•

Carlos Correia - Da inquietação na pintura
É o nome da exposição que se encontra patente ao público no Espaço Adães
Bermudes, em Alvito, até 12 de janeiro de 2020.
As mais de cinquenta obras expostas, entre pintura, desenho, técnica mista e
livros de artista, pertencentes à coleção Marin Gaspar, mostram um trabalho
notável de pesquisa, experimentação, técnica e de génio artístico e são o
testemunho de um percurso tão sabiamente desenvolvido, mas precocemente
interrompido (1975 – 2018).
Com curadoria de Mariana Marin Gaspar, a exposição pretende recordar e
homenagear o artista Carlos Correia que, pelos notáveis atributos que desde
sempre demonstrou, não deve nem pode ficar esquecido.
Os horários para visita decorrem de quinta a sexta-feira entre as 14h00 e as
17h30; aos sábados das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Para visitas em
dias distintos deve ser contactado o Posto de Turismo de Alvito, para marcação.
A exposição é organizada por Inter.meada - Residências Artísticas e EGA Estudos Gerais de Alvito, com o apoio da Câmara Municipal de Alvito, CEDRU Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano e Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

|LITERATURA|
•

Encontros Literários de Montemor – o – Novo – 3.ª edição
A terceira edição dos Encontros literários realiza-se entre 24 e 27 de outubro,
na Biblioteca Municipal Almeida Faria, em Montemor – o – Novo, integrada nas
comemorações dos 45 anos do 25 de Abril, sendo subordinada ao tema
Literaturas e Resistência.
O programa conta com a exposição "48 anos de Censura em Portugal" e reúne
várias personalidades da área da literatura, da história, do cinema e da

música, que irão dar a conhecer algumas manifestações da Resistência na arte
e na história. Serão abordados temas como a guerra colonial, o neorrealismo
em Portugal ou as formas de resistência na literatura contemporânea e,
lembrando o exemplo dos montemorenses na luta contra o regime fascista, a
resistência montemorense na obra Levantado do Chão, de José Saramago. Esta
edição também será marcada pelo momento de evocação ao mestre José
Salgueiro.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Montemor – o – Novo –
Biblioteca Municipal Almeida Faria, que disponibilizam nas respetivas páginas o
programa do Encontro.

|MÚSICA|
•

"Outros Cantes do Sul" com Pedro Mestre & Viola Campaniça
Espetáculo que terá lugar dia 26 de outubro, às 21h30, no Cineteatro Sousa
Telles, em Ourique.
Neste concerto, a voz e o som da viola campaniça de Pedro Mestre resgatam
sonoridades únicas, que enaltecem a tradição e a riqueza musical
características do Alentejo.
Este espetáculo é organizado pela Câmara Municipal de Ourique, e insere-se
nas comemorações do Dia Mundial da Música, que se estendem ao longo do
mês de outubro.

•

XXIII Encontro de Bandas Civis de Grândola
Realiza-se dia 26 de outubro, às 17 horas, no Cine Granadeiro, em Grândola.
Este encontro conta com a participação da Banda Filarmónica da Sociedade
Filarmónica Humanitária, de Palmela; da Banda Filarmónica da Sociedade
Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer “Calceteira”, de Alcácer do Sal e da
Banda Filarmónica da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense
“Música Velha”, que organiza este encontro.
A iniciativa insere-se no programa comemorativo do Dia do Concelho de

Grândola, e conta com o apoio do respetivo Município e da Junta de Freguesia
de Grândola e Santa Margarida da Serra.
O programa pode também ser consultado na página da Sociedade Musical
Fraternidade Operária Grandolense, no Facebook.

•

Música nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S. Francisco
No âmbito da iniciativa que decorre em várias igrejas do Alentejo, até
novembro de 2019, com entrada livre, dia 26 de outubro, às 17h00, a Igreja
Matriz de Arronches recebe um concerto de corneto, com interpretação de
David Brutti.
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.

|PATRIMÓNIO|
Programa Sensibilização para a Educação Patrimonial - 2019
Organizado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, este programa, que
conta com a sua 8.ª edição, contempla atividades em diversas áreas artísticas e
tem por objetivos a formação de públicos e a sensibilização da faixa etária
infantojuvenil para a importância da preservação do património cultural.
Em outubro, as próximas iniciativas contemplam a apresentação do livro
Lendas Alentejanas, da autoria de Fernando Santos Graça (textos) e Ricardo
Inácio (ilustrações), dia 23 na Galeria de Exposições da Casa de Burgos, em
Évora, e dia 24 no castelo de Elvas, com o apoio do Município de Elvas, ambas
às 17 horas.
No dia 27 de outubro, as comemorações do já conhecido como ‘Mês da
Música’, serão assinaladas em Alcácer do Sal, com uma visita guiada à Cripta

Arqueológica do Castelo, às 15 horas, mediante inscrição prévia gratuita,
seguindo-se um concerto pela Orquestra Juvenil de Lavre, dirigido pelo maestro
João Filipe Alves Ferreira, às 16h00, na Igreja de N.ª Sr.ª de Aracaeli, com
entrada livre. Estas iniciativas contam com o apoio do Município de Alcácer do
Sal e do Grupo Pestana - Pousada do Castelo de Alcácer do Sal.
No âmbito do Programa Sensibilização para a Educação Patrimonial encontrase ainda prevista, para o mês de novembro, a realização da oficina Brincosofias
e Saltologias, pelo Projeto Terra.Corpo, no Castelo de Mértola, em data e
horário a indicar brevemente.
Para mais informação pode ser consultada a página da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

