Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
26 a 29 de novembro - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

“Dissonâncias”
É o nome da exposição de desenhos de Pedro Andrade, patente ao público na
Casa da Cultura, em Elvas, até ao próximo dia 30 de novembro. Através do
conjunto de desenhos apresentados, o artista cria séries comunicantes:
‘Dissonâncias’, que pretendem fazer refletir sobre os agentes da sociedade
moderna e o seu comportamento relacional.
Desde sempre que o seu interesse e dedicação pela área artística é notório.
Pedro Andrade foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, na qual fez um
trabalho documental sobre Artistas Plásticos Nacionais que marcaram a década
de 80, culminando com uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes de
Lisboa, em 1994. Na continuação do trabalho apresentado, foi bolseiro do
Centro Português de Fotografia do Porto, e realizou diversos trabalhos como
fotografo na comunicação social. Ao longo da sua vida tem desenvolvido um
conjunto de trabalhos artísticos, onde o desenho toma a primazia na sua
expressão dicotómica de cromatismo contrastante entre a forma e o fundo,
apresentando como elemento de paisagem onde as palavras nos convidam a
uma leitura dialogante entre o olhar e o ser olhado.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Elvas.

•

Mundividências
É o título da exposição coletiva de fotografia constituída por obras de Jorge
Custódio, Luís Magalhães, Rui Pereira, Sofia Costa, Tiago Canhoto e Vítor

Seromenho, que pode ser visitada no Centro de Artes de Sines, até 26 de
janeiro de 2020, com entrada livre.
Organizada pela Câmara Municipal de Sines, a exposição, que assinala as
comemorações do Dia do Município, integra projetos de seis fotógrafos de
Sines, que procuram refletir um momento do seu trabalho, ou um conceito que
condensa a abrangência da sua obra.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Sines.

•

40 em 100 - A Coleção do Grupo Pro-Évora
Exposição patente na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, integrada nas
Comemorações do 1.º Centenário do Grupo Pro – Évora.
Comissariada por Isabel Vaz Lopes, a exposição tem por objetivo dar a conhecer
obras das mais de cem exposições que o Grupo promoveu nos últimos
quarenta anos.
Fundado em 1919, o Grupo Pro-Évora é uma associação de defesa do
património cultural da cidade de Évora, sem fins lucrativos, sendo a mais antiga
associação portuguesa de defesa do património cultural em atividade.
A exposição, organizada pelo Pro – Évora com o apoio da Direção Regional de
Cultura do Alentejo, pode ser visitada até dia 3 de janeiro de 2020, de segunda
a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00, às 17h30.
As Comemorações do Centenário do Grupo Pro - Évora contam com o Alto
Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.

|LITERATURA|
•

XXIII Feira do Livro de Alcácer do Sal
A 23.ª edição da Feira do Livro de Alcácer do Sal vai decorrer este ano no Largo
Luís de Camões, entre os dias 30 de novembro e 22 de dezembro.
Além da venda de livros a preços simpáticos, uma ótima ideia para presentes
natalícios, haverá sessões de contos e encontros com autores.

A Feira do Livro pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 18h30
e ao fim de semana, entre as 10h00 e as 18h00.
A organização é do Município de Alcácer do Sal que disponibiliza o programa
detalhado, na respetiva página oficial.

•

“Uma aldeia, mil heróis”
É o título do livro infantil da autoria de Marisa Bacalhau e de Carlos Rico, que
será lançado no próximo dia 1 de dezembro, às 12h30, na Praça da
Restauração da aldeia de Santo Aleixo da Restauração, no âmbito das
comemorações do 1.º de Dezembro.
A publicação deste livro infantil, uma edição da Câmara Municipal de Moura,
traduz o reconhecimento, por um lado da importância da História local, e dos
feitos históricos granjeados pelos habitantes de Santo Aleixo; por outro lado da
necessidade de perpetuar, junto dos mais jovens, estes mesmos episódios que
a tradição oral eternizou.
A Câmara Municipal de Moura no âmbito da sua política de educação
patrimonial procura, através da presente edição, dar um contributo para a
reafirmação de valores identitários da população, e criar um instrumento
pedagógico que explore um tema tão delicado quanto importante, que é o dos
confrontos que tiveram lugar na sequência da restauração da independência
portuguesa. Esta temática será ainda trabalhada em contexto escolar, nas
escolas do 1º ciclo do Concelho.
Para mais informação deverá ser consultada a página da Câmara Municipal de
Moura.

|MÚSICA|
•

“Música no Inverno” - XV ciclo de Concertos
Organizado pela Associação Eborae Mvsica, o 15.º Ciclo de Concertos “Música
no Inverno” encontra-se a decorrer até 14 de dezembro, no Convento dos

Remédios, em Évora, sempre às 18h00.
O programa deste ciclo, este ano dedicado, sobretudo, à música
contemporânea e a compositores portugueses, conta com intérpretes de
relevo. No próximo dia 30 de novembro terá lugar um concerto de piano por
António Rosado, pianista com uma carreira reconhecida nacional e
internacionalmente.
O programa completo e mais informação podem ser consultados na página da
Eborae Mvsica – Associação Musical de Évora.

•

Canto Primeiro - Concerto por Beatriz Nunes
Canto Primeiro é nome do álbum de estreia de originais da jovem cantora
Beatriz Nunes, gravado com o apoio da Fundação GDA - Gestão dos Direitos
dos Artistas, e do concerto que terá lugar dia 30 de novembro, às 21h30, no
Pax Julia Teatro Municipal de Beja.
O disco evidencia a experiência de Beatriz Nunes entre a formação clássica, o
jazz e a música portuguesa, e é também resultado do seu percurso com o grupo
com quem toca desde 2012, formado pelos músicos Mário Franco
(contrabaixista), Luís Barrigas (pianista) e Jorge Moniz (baterista).
O concerto insere-se no Festival das Marias - Festival Internacional de Artes no
Feminino, coproduzido pela CADAC - Cia. Alentejana de Dança Contemporânea
e pela Companhia de Teatro Lendias d'Encantar, a decorrer em vários
concelhos do Alentejo, até dia 30 de novembro.
O programa completo pode ser consultado através da página da Companhia
Lendias d’Encantar.

•

Banda Euterpe e Jorge Almeida
No próximo dia 30 de novembro, às 21h30, a Banda Filarmónica Euterpe e o
trompetista Jorge Almeida reúnem-se no palco do Grande Auditório do Centro
de Artes e do Espetáculo de Portalegre para um concerto pelas raízes da
música portuguesa, com incidência especial no Fado.
Este concerto realiza-se no âmbito da comemoração do 159.º aniversário da

Sociedade Musical Euterpe de Portalegre, que organiza o espetáculo
juntamente com a Câmara Municipal de Portalegre.
Para mais informação sobre o concerto e bilhética, deve ser consultada a
página do Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre.

