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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 30 de julho a 2 de agosto - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Arte Pastoril, com uma simples navalha - Coleção de António Carmelo Aires
É o nome da exposição que pode ser visitada na Galeria da Casa de Burgos, em
Évora, até dia 26 de setembro.
Esta exposição apresenta uma pequena parte da coleção de Arte Pastoril de
António Carmelo Aires que, ao longo de várias décadas e com enorme
dedicação, reuniu um universo de mais de 200 peças, sendo uma das melhores
coleções de arte pastoril alentejana.
Constituída por um conjunto de peças diversificadas, na maior parte dos casos
utilitárias e normalmente decoradas com motivos geométricos ou vegetalistas,
a mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h15 às 12h30 e entre
as 14h00 e as 17h30, com entrada livre.
A organização da iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção Regional de
Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Redondo. Para mais informações
pode ser consultada a página da Direção Regional de Cultura.

•

“Os Campos do Baixo Alentejo na década de 1950”
É o título da exposição patente no Pavilhão de Reservas do Museu da
Ruralidade, em Entradas, que 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.
Mais informação disponível na página do Museu da Ruralidade.

•

“100 passos”
Patente no Museu Regional de Beja, até 31 de dezembro de 2019, esta
exposição insere-se nas comemorações dos 350 anos da primeira edição das
“Cartas Portuguesas”, de Soror Mariana Alcoforado, organizadas pelo
Município de Beja.
Em sentido figurado Mariana Alcoforado viveu a sua vida no espaço físico de
100 passos. Aquando do seu batismo na igreja de Santa Maria e logo aos 11
anos, quando ingressou no Convento de Nossa Senhora da Conceição, as
distâncias muito curtas desde a casa de seus pais limitaram a sua vivência no
espaço e na vida. A exposição “100 passos” procura retratar esse espaço, que
embora curto, não impediu o surgimento de uma enorme paixão e de um amor
maior.
Esta exposição é promovida pelo Município de Beja, Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo e Museu Regional de Beja, com o apoio do
Arquivo Distrital de Beja.
Mais informação disponível na página da Câmara Municipal de Beja.

|FESTIVAIS|
•

Periferias – 7.º Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de
Alcántara
Com início dia 10 e até 18 de agosto, volta a levar o cinema ao ar livre a aldeias
e lugares históricos da raia luso-espanhola, contando já com a sua 7.ª edição.
O festival marcará presença em mais de uma dezena de lugares de Portugal e
Espanha, nomeadamente em Marvão, Portagem, Santo António das Areias,
Beirã, Galegos, Fontanheira, Valência de Alcântara, Cedillo, Malpartida de
Cáceres e Zarza la Mayor, dando continuidade à sua aposta na divulgação de
cinema de autor, dentro das temáticas do ambiente, direitos humanos, arte e
cultura.
Além dos filmes, estão agendados concertos, exposições e debates.

O Periferias é organizado pela Associação Cultural Periferias, em Portugal, e
pela Gato Pardo, em Espanha. Em Portugal conta com os apoios da Câmara
Municipal de Marvão, do Orçamento Participativo de Portugal, Direção
Regional de Cultura do Alentejo, da Comissão de Coordenação Regional do
Alentejo e do Turismo de Portugal.
O programa poderá ser consultado na página do Periferias.

|FOTOGRAFIA|
•

‘À Descoberta do Megalitismo no Concelho de Mora’
É o tema do concurso de fotografia que pretende dar a conhecer o património
megalítico do concelho de Mora através de imagem. O objetivo insere-se na
missão do Museu Interativo do Megalitismo de Mora que consiste na
valorização e divulgação do património megalítico do concelho e na afirmação
da memória histórico-cultural do seu povo.
O concurso está aberto à participação do público em geral, até dia 30 de
setembro de 2019, encontrando-se o regulamento disponível para consulta nas
páginas do Museu do Megalitismo e da Câmara Municipal de Mora, que
organizam a iniciativa.

|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.
Dirigindo-se 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,
seja onde for.
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.

|MÚSICA|
•

Rota dos Coretos do Alto Alentejo - 2019
No âmbito desta iniciativa, que pretende homenagear e imortalizar a
perpetuação dos coretos do Alto Alentejo, o próximo concerto realiza-se dia 3
de agosto, no Coreto de Campo Maior, às 22h00, com a atuação da Associação
de Recreio Musical 1.º de Dezembro.
O programa desta edição, que decorre até 15 de setembro, conta com a
atuação de 12 Bandas Filarmónicas e abrange 13 coretos. A organização é da
Fundação INATEL em parceria com a Federação das Bandas Filarmónicas do
Distrito de Portalegre, que disponibilizam nas suas páginas o respetivo
programa.

|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’.

