Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
5 a 8 de novembro - 2019 – 11h00

|COMEMORAÇÕES|
•

Centenário do Nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen
Associando-se às comemorações do Centenário de Sophia, a Câmara Municipal
de Grândola promove, na primeira semana de novembro, um conjunto de
iniciativas, no Cineteatro Grandolense, para evocar a vida e obra de uma das
mais importantes poetisas do século XX.
Sempre às 21h30, o programa contempla, no dia 5, “A Claridade da Palavra”,
recital com poemas e canções por Afonso Dias; dia 6 a exibição de um
documentário e de uma curta-metragem e, no dia 7, “Sophia na Biblioteca
Andante”, mais que uma leitura encenada, uma revisitação aos textos da
poetisa.
O programa detalhado pode ser consultado na página da Câmara Municipal de
Grândola.

|CONFERÊNCIAS|
•

Conferências - Bicentenário do Nascimento de D. Maria II
No âmbito das comemorações do Bicentenário do Nascimento de D. Maria II, a
Galeria de Exposições da Casa de Burgos, em Évora, recebe ainda duas
conferências, às 17 horas, com entrada livre.
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.

|DANÇA|
•

Passeando na História
É o nome do espetáculo pelo Grupo Folclórico e Cultural da Boa Vista, que se
realiza dia 16 de novembro, às 17h00, no Grande Auditório do Centro de Artes
e do Espetáculo de Portalegre.
O Grupo Folclórico e Cultural da Boavista através das suas representações de
folclore e de etnografia alentejana, volta a mostrar, uma vez mais, os costumes
e tradições da região.
Para mais informação deve ser consultado a página do Centro de Artes e do
Espetáculo de Portalegre.

|EXPOSIÇÕES|
•

40 em 100 - A Coleção do Grupo Pro-Évora
É o nome da exposição que inaugura dia 9 de novembro, às 17h00, 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 GPE promoveu nos últimos quarenta
anos.
Fundado em 16 de novembro de 1919, o GPE é a mais antiga associação
portuguesa de defesa do património em atividade, tendo contribuído ao longo
de 100 anos para a consciência patrimonial dos eborenses, para o
reconhecimento da importância dos valores patrimoniais da cidade e para a

preservação das características arquitetónicas e urbanísticas do seu Centro
Histórico.
As Comemorações do Centenário do Grupo Pro - Évora contam com o Alto
Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

Mundividências
É o tema da exposição coletiva de fotografia constituída por obras de Jorge
Custódio, Luís Magalhães, Rui Pereira, Sofia Costa, Tiago Canhoto e Vítor
Seromenho, a inaugurar dia 23 de novembro, às 16 horas, no Centro de Artes
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.
A exposição, organizada pela Câmara Municipal de Sines, ficará patente ao
público até dia 26 de janeiro de 2020 e a entrada é livre.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Sines.

•

“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.

|TEATRO|
•

Cenas de Novembro
Até dia 17 de novembro, pela sua 5.ª edição, encontra-se a decorrer no
Cineteatro Municipal de Serpa, Cenas de Novembro com um programa
diversificado de espetáculos de teatro para todas as idades e para vários
gostos. A BAAL 17, companhia anfitriã, estreia a sua 46.ª produção, "Ego", o
Cendrev apresenta "Bonecos de Santo Aleixo", o Teatro Art'Imagem leva a
palco "Armazenados".
Integram ainda o programa Alice Duarte e Ana Raquel, com "Cavalo~Marinho";
Beatriz Baptista, Joana Brito, Marina Fonseca e Susana Paixão, com "Ishá - A
Mulher Que"; e a Red Cloud, com "Teatro Dom Roberto".
A organização é da BAAL 17 - Companhia de Teatro, estrutura financiada por
DGArtes, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa.
O programa detalhado encontra-se disponível para consulta na página da BAAL
17.

|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 ao sábado, uma vez por mês, mediante
inscrição prévia e gratuita através da Direção Regional de Cultura do Alentejo,
que disponibiliza na respetiva página o programa geral e mais informação.

