Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 29 de outubro a 1 de novembro - 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 conferências, sempre às 17 horas, com entrada livre.
No dia 30 de outubro, o tema a abordar é D. Pedro II e a Família Imperial
Brasileira, por Paulo Rezzutti. Além da conferência, será também apresentada
a biografia D. Pedro II - a história não contada.
D. Maria da Glória uma princesa brasileira no trono de Portugal é o mote da
conferência de dia 6 de novembro, que tem como oradora Cláudia Thomé
Witte.
A última palestra terá lugar dia 13 de novembro, subordinada ao tema A visita
de D. Maria II ao Liceu de Évora (1843) e será proferida por Fernando Gameiro.
A organização destas conferências resulta de uma parceria entre a Direção
Regional de Cultura do Alentejo e a Fundação Casa de Bragança - Museu Biblioteca.

•

“Arquitetura em Terra – Um projeto com futuro”
É o tema do seminário organizado pela Associação Centro da Terra, que se
realiza dia 9 de novembro, na Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém.
Dedicado à arquitetura e construção com terra, o objetivo principal deste
seminário é promover o debate entre profissionais, estudantes e público em
geral, numa região que se caracteriza pela forte presença de arquitetura

construída com terra, sobretudo em taipa e adobe.
O programa abrange quatro painéis distintos, nomeadamente: Projetos de
arquitetura/ engenharia em terra; Investigação sobre a construção em
terra; Intervenção no património/ arqueologia em terra e Formação e ensino.
Para inscrição e mais informações deve ser consultada a página da Associação
Centro da Terra, no Facebook.
Além das diversas parcerias, a organização deste seminário conta, entre outros,
com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e da Direção Regional
de Cultura do Alentejo.

•

TRILOGIA MEDITERRÂNEA: o Pão, o Vinho e o Azeite
É o título da conferência promovida por EGA - Estudos Gerais de Alvito, que terá
lugar nos próximos dias 1 e 2 de novembro, no Centro Cultural de Alvito.
A iniciativa conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo,
Câmara Municipal de Alvito, Herdade do ROCIM, Centro de Estudos e
Desenvolvimento Regional e Urbano.
O programa encontra-se também disponível para consulta na página da Direção
Regional de Cultura do Alentejo.

|CONTOS E POESIA|
•

Contos e Poesia de Sophia
No âmbito do centenário do nascimento da escritora Sophia de Mello Breyner
Andresen, a Biblioteca Municipal de Sines homenageia a autora.
Dia 7 de novembro, às 18h00, haverá leituras e uma conversa comunitária
sobre a vida e obra de Sophia, dirigidas ao público em geral, com o objetivo de
homenagear a autora de "A Menina do Mar", "Livro Sexto", "Geografia" e
"Contos Exemplares". Durante a atividade serão distribuídos livros e textos.
A organização é do Município de Sines – Biblioteca Municipal.

|EDIÇÕES|
•

Frei Miguel – O Pintor Cartuxo
Associando-se à despedida dos Monges Cartuxos do Mosteiro de Santa Maria
de Scala Coeli, a Direção Regional de Cultura do Alentejo organiza a
apresentação da obra Frei Miguel – O Pintor Cartuxo, que terá lugar dia 31 de
outubro, às 17h30, na Igreja do Salvador, em Évora.
Serão oradores D. Juan Mayo Escudero e o Padre Antão Lopez, prior da
Cartuxa.
A iniciativa contempla ainda um momento musical, a anteceder a apresentação
da obra, e conta com o apoio do Cabido da Sé de Évora.
Para mais informação pode ser consultada a página da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

|EXPOSIÇÕES|
•

“Moura Arqueológica – Tesouros por Descobrir”
Patente ao público no edifício do antigo Matadouro Municipal, em Moura, esta
exposição convida o visitante a descobrir a arqueologia do Concelho, com a
particularidade de que muitas das peças estão a ser exibidas ao público pela
primeira vez.
Nesta mostra, de marcado caráter pedagógico, apela-se a todos os sentidos
sendo a experiência tátil muito valorizada na exploração da visita.
Organizada pela Câmara Municipal de Moura e integrada na operação
“Valorização e Qualificação de Espaços Museológicos Municipais”, a exposição
“Moura Arqueológica – Tesouros por Descobrir” é cofinanciada no âmbito do
Programa Operacional Regional Alentejo 2020.
Os horários para visita decorrem de terça-feira a domingo, entre as 09h00 e as
12h30 e das 14h00 às 17h30.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Moura.

|MÚSICA|
•

Música nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S. Francisco
O concerto de encerramento da iniciativa que, em 2019, abrangeu diversas
igrejas do Alentejo, realiza -se em Sousel, dia 17 de novembro, às 17h00, na
Igreja do Convento de Santo António, com Rafael Reis (harmónio) e Joana
Godinho (canto).
A organização de Música nas Igrejas - Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de
S. Francisco resultou 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 pode ser consultado nas páginas da Igreja de S. Francisco e da
Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|VISITAS GUIADAS|
•

Visitas ao Património – Alentejo – 2019/2020
A próxima visita inserida na 3.ª edição da iniciativa que tem por objetivo
promover o património cultural da região realiza-se no concelho de Nisa, dia 9
de novembro.
O programa contempla um circuito megalítico, com início às 10h30, e uma
visita guiada ao Centro Interpretativo do Conhal do Arneiro, às 14h30.
As Visitas ao Património - Alentejo são organizadas pela Direção Regional de
Cultura do Alentejo e contam com o apoio das diversas entidades e municípios
envolvidos.
A iniciativa continua a decorrer uma vez por mês, sempre ao sábado, mediante
inscrição prévia, gratuita, através da Direção Regional de Cultura do Alentejo
que disponibiliza na respetiva página, o programa geral e mais informação.

