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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 23 a 26 de julho - 2019 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|
•

I Jornadas Musicológicas do Museu – Biblioteca da Casa de Bragança
Realizam-se nos dias 26 e 27 de julho, no Paço Ducal de Vila Viçosa.
A iniciativa é organizada pela Fundação da Casa de Bragança – Museu Biblioteca, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.
O programa e mais informação podem ser consultados na página da Fundação
Casa de Bragança.

|EXPOSIÇÕES|
•

Escrita do Baixo Alentejo – das origens aos nossos dias
É o nome da exposição itinerante que abre ao público dia 25 de julho na Igreja
do Salvador, em Évora, onde poderá ser visitada até 27 de setembro.
Esta exposição, sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, das origens até à
época contemporânea, é acolhida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo,
com o apoio do Cabido da Sé de Évora e do Município de Évora, e promovida
pela CIMBAL em parceria com a Rede de Museus do Baixo Alentejo.
Tendo já percorrido os municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Castro
Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira,
que integram a Rede de Museus do Baixo Alentejo, a exposição é agora
apresentada em Évora.
Os horários para visita decorrem de terça a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das

14h00 às 16h00. Aos sábados das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00. A
entrada é gratuita.

|FESTIVAIS|
• Festival Músicas do Mundo - 2019
Encontra-se a decorrer até dia 27 de julho no concelho de Sines, estendendose à freguesia de Porto Covo, na Costa Alentejana.
Organizado pela Câmara Municipal de Sines, este festival define-se por uma
programação diversificada apresentada em cenários históricos e urbanos de
grande beleza e autenticidade, próximos de uma costa com paisagem
protegida. Para além da música o programa desta edição abrange um conjunto
de atividades paralelas que contemplam exposições, dança cinema, oficinas,
visitas guiadas, entre muitas outras. O programa e mais informação podem ser
consultados na página da Câmara Municipal de Sines.

•

Festival Internacional de Música de Marvão
Decorre até dia 28 de julho, na vila de Marvão, estendendo-se a Castelo de
Vide, Portalegre, Galegos, Sítio Arqueológico da AMMAIA e também a Valência
de Alcântara, na vizinha Espanha.
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.
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.
Para mais informação deverá ser consultada a página do Festival Internacional
de Música de Marvão.

|MÚSICA|
•

Ethno Portugal 2019
No âmbito da 6ª edição da iniciativa, que se encontra a decorrer até 26 de
julho, organizada pela Associação PédeXumbo, e na sequência da residência
artística realizada em Castelo de Vide, que reuniu jovens músicos e bailarinos
de vários países, foi produzido 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 têm lugar dia 24
de julho, às 18h00, em Sines, no Palco do Castelo (inserido no 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.

•

Duo Mediterraneus
O duo composto por Filipa Pinto Ribeiro e Gonçalo Gomes Gouveia realiza um
recital de guitarra clássica, dia 26 de julho, às 21h30, no Auditório Municipal
António Chainho, em Santiago do Cacém, com entrada gratuita.
Formado em 2009, o Duo Mediterraneus surge da vontade mútua de explorar
as potencialidades e o vasto repertório existente para esta formação.
Serão interpretadas obras de referência do panorama musical guitarrístico,
num recital marcado pela diversidade estilística, irreverência e sonoridades
contrastantes.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

•

“Os Caprichosos”
Atuam dia 27 de julho às 10h00, nas Portas de Mértola, em Beja, no âmbito da
iniciativa “Beja Acontece” que, até meados de setembro, apresenta um

programa com muita música e animação um pouco por toda a cidade,
organizado pelo respetivo município.
O grupo musical e instrumental “Os Caprichosos” formou-se em 2012
composto maioritariamente por jovens naturais de Amareleja, e teve como
inspiração uma jazz-band existente naquela localidade nos anos 40 do século
XX, onde animava serões musicais e bailes, “Os Caprichosos d’Amareleja”.
A formação atual do grupo conta 11 elementos, distribuídos por saxofones,
trompetes, trombone, trompas, tuba, percussão e vozes. A sonoridade da
banda é facilmente associada a uma “brass band” tradicionalmente composta
por instrumentos de sopro e percussão.
“Os Caprichosos” têm atuado um pouco por todo o país com especial destaque
para o Alentejo e a Extremadura Espanhola. O repertório passa por temas
tradicionais da música portuguesas, versões de temas internacionais,
pasodobles e arranjos originais para este tipo projeto musical.

•

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, o próximo concerto realiza-se dia 27 de julho, às 21h00, na Igreja
Matriz de Alvito, com as interpretações de Rafael Reis (órgão) e de Orlanda
Isidro (canto). A entrada é livre.
O ciclo de concertos Música nas Igrejas 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 dos Municípios envolvidos.
Para mais informação podem ser consultadas as páginas da Igreja de S.
Francisco e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

