Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
3 a 6 de dezembro - 2019 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|
•

Nova Carta Arqueológica do Território de Castelo de Vide
No próximo dia 10 de dezembro, às 15h30, terá lugar no edifício anexo ao
Museu de Póvoa e Meadas, a apresentação do Projeto de Investigação: Nova
Carta Arqueológica do Território de Castelo de Vide.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Castelo de Vide, Instituto de
Estudos Medievais - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Para mais informação deverá ser consultada a página da Câmara Municipal de
Castelo de Vide.

|EXPOSIÇÕES|
•

“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.

•

Carlos Correia - Da inquietação na pintura
É o nome da exposição que pode ser visitada 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|
•

XXIII Feira do Livro de Alcácer do Sal
A 23.ª edição da Feira do Livro de Alcácer do Sal encontra-se a decorrer, este
ano no Largo Luís de Camões, até dia 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.

|MÚSICA|
•

Concertos de Natal - Concelho de Monforte
A Orquestra Ligeira Novas Melodias, da Sociedade Filarmónica Monfortense,
com a participação de alunos do 1.º ciclo do concelho de Monforte em dois
temas de Natal, realiza um conjunto de quatro concertos, sempre às 21 horas,
que, na 1.ª quinzena de dezembro, assinalam a quadra natalícia nas quatro
freguesias do concelho.
Dia 6 na Igreja de Santo Aleixo, dia 7 na Igreja de N.ª Srª. dos Milagres, em
Assumar, dia 13 na Igreja Matriz de Monforte e dia 14 na Igreja de Santo
António, em Vaiamonte.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Monforte com o apoio das
Juntas de Freguesias e das Paróquias envolvidas.
O programa pode ser consultado na página da Câmara Municipal de Monforte.

•

Temporada de Concertos 2019 - Capela do Paço Ducal de Vila Viçosa
A presente edição da Temporada de Concertos da Capela do Paço Ducal de Vila
Viçosa, que este ano assinalou as comemorações do Bicentenário do
Nascimento de D. Maria II, encerra dia 13 de dezembro, com um Concerto de
Natal, às 21 horas, pelo Quarteto de Cordas constituído por Caterina Bastos
(violino), Gabriele Bastos (viola d’arco), César Gonçalves (violoncelo) e FranzJürgen Dörsam (fagote).
A organização é da Fundação Casa de Bragança - Museu – Biblioteca, e a
entrada é livre.

O programa pode ser consultado na página da Fundação Casa de Bragança.
•

Concertos por Anabela, Gospel Collective e Quarteto de Natal
No âmbito de mais uma edição de Natal no Largo que assinala a quadra
natalícia em Sines, com música, espetáculos, contos, mercado tradicional e
muita animação para toda a família, haverá três concertos no palco do Castelo:
Anabela, dia 6 de dezembro, às 2130, Gospel Collective, dia 7, às 21h30, e o
Quarteto de Natal, composto por Composto por Suzy Guerra, Pedro A.
Rodrigues, Kátia Moreira e Hugo Baptista, dia 8, às 18 horas. A iniciativa é
organizada pela Câmara Municipal de Sines que disponibiliza na sua página o
programa detalhado. A entrada é livre.

|TEATRO|
•

A PAZ, de Aristófanes
É o nome do espetáculo de Marionetas, pela Companhia de Teatro de
Marionetas do Porto, que está em cena, no Teatro Garcia de Resende, em
Évora, até dia 8 de dezembro, de quarta-feira a sábado às 21h30 e ao domingo
às 16h00. Esta comédia, escrita por Aristófanes, critica e satiriza, de forma
severa, a guerra no Peloponeso, que colocou Atenienses contra Espartanos. A
obra conta a estória de Trigeu de Atmónia, um agricultor grego que farto da
guerra resolve voar até ao Olimpo, montado num escaravelho gigante, para
tirar satisfações a Zeus.
A apresentação deste é espetáculo é organizada por Cendrev - Centro
Dramático de Évora e Marionetas do Porto com o apoio do MC - Direção-Geral
das Artes e da Câmara Municipal de Évora.
Para mais informações deverá ser contactado o Teatro Garcia de Resende.

