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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 6 a 9 de agosto - 2019 – 11h00

|CONCURSOS LITERÁRIOS|
•

XX Certame Literário Luso – Espanhol “José António de Saraiva”
A Câmara Municipal de Villanueva del Fresno, através do seu Pelouro da
Cultura, dinamiza a vigésima edição do Certame Literário de caráter
transfronteiriço que, no presente ano, conta com a parceria do Município
vizinho de Barrancos, Município português, que colabora na organização da
iniciativa.
Poderão concorrer a este certame, até dia 28 de agosto, todas as pessoas
interessadas, independentemente da nacionalidade, desde que maiores de
dezoito anos. Os trabalhos apresentados devem ser textos escritos por um
único autor/a, em espanhol ou português, originais, inéditos e que não tenham
sido premiados anteriormente em nenhum outro concurso.
Para mais informação e consulta indispensável do respetivo regulamento
deverá ser consultada a página da Câmara Municipal de Barrancos.

|CONFERÊNCIAS|
•

A HISTÓRIA DE… Recriação histórica como veículo de divulgação e
interpretação do património histórico e artístico
É o tema do colóquio com Raquel Alves Coelho, que se realiza dia 15 de agosto,
às 20h30, no Claustro Norte do Convento de Avis, inserido nas iniciativas
‘Colóquios no Convento’ e ‘Comemorações da Formação da Vila de Avis’,
organizadas pelo respetivo Município.
A iniciativa contempla ainda, às 21h30, a atuação do Coro da escola de Música

do Município de Avis.

|EXPOSIÇÕES|
•

Escrita no Baixo Alentejo – das origens aos nossos dias
É o nome da exposição itinerante que se encontra patente ao público na Igreja
do Salvador, em Évora, onde pode ser visitada até 27 de setembro.
Esta exposição, sobre a história da escrita no Baixo Alentejo, das origens até à
época contemporânea, é promovida pela CIMBAL, em parceria com a Rede de
Museus do Baixo Alentejo, e acolhida pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, com o apoio do Cabido da Sé de Évora e do Município de Évora.
Tendo já percorrido os municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Beja, Castro
Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira,
que integram a Rede de Museus do Baixo Alentejo, a exposição é agora
apresentada em Évora.
Os horários para visita decorrem de terça a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das
14h00 às 16h00. Aos sábados das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00. A
entrada é gratuita.

•

Rostos Esquecidos
É o tema da exposição que se encontra patente no Museu Etnográfico do
Torrão, concelho de Alcácer do Sal, onde pode ser visitada até dia 6 de
setembro de 2019.
Constituída por fotografias dos finais do século XIX e também do século XX
recolhidas junto da população da freguesia de Torrão, a mostra é organizada
pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal e pode ser visitada de terça a sextafeira e no primeiro e terceiro sábado de cada mês, entre as 9h e as 13h00 e das
14h00 às 17h00.

•

“Contra a Abstração”

É o tema da exposição constituída por obras da Coleção da Caixa Geral de
Depósitos, que pode ser visitada no Centro de Artes de Sines, até dia 27 de
outubro, próximo.
Com curadoria de Sandra Vieira Jürgens, a exposição estrutura-se em torno de
um dos principais conceitos do discurso comum da História da Arte: o abstrato.
Não obstante o título colocar a abstração sob crítica e suspeita, esta exposição
propõe um exercício de debate, de ativação de uma linguagem que oscila
continuamente entre momentos de crise e superação, criando um espaço de
revisão alargada e análise plural e multidirecional do conceito, a partir de um
núcleo abrangente de obras da Coleção da Caixa Geral de Depósitos.
A exposição, organizada pela Culturgest em parceria com o Município de Sines,
integra obras de diversos artistas de renome, portugueses e estrangeiros, e
pode ser visitada de segunda a sexta – feira, das 14h00 às 20h00; aos sábados,
domingos e feriados, entre as 14h30 e as 20h00. A entrada é livre.
Mais informação disponível na página da Câmara Municipal de Sines.

|FESTIVAIS|
•

Periferias – 7.º Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de
Alcántara
Entre os dias 10 e 18 de agosto, o PERIFERIAS 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, Fontañera, Valencia de Alcántara, 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 pode ser consultado na página do Periferias.

|MÚSICA|
•

Às 5.as feiras no Castelo – 2019
É o nome de mais uma edição da iniciativa que decorre a cada quinta – feira do
mês de agosto, no castelo de Arraiolos, sempre às 21h30, organizada pelo
Município e pela Junta de Freguesia de Arraiolos com o apoio da Direção
Regional de Cultura do Alentejo e da Associação Dupla Personalidade.
“Às 5.ªs Feiras no Castelo” integra diversas formas de expressão artística
apresentando um ciclo de espetáculos diversificado.
O programa inclui ainda “Guitarras ao alto”, dia 8 de agosto; “Quando as
mulheres Cantam”, dia 15; “Edu Miranda e Tuniko Goulart", dia 22 e
“Zanguizara”, no dia 29.
Para mais informação deve ser consultada a página da Câmara Municipal de
Arraiolos.

|PATRIMÓNIO CULTURAL|
•

Beja Monumental
Dia 9 de agosto, pelas 15h00, será apresentada a Plataforma Beja Monumental,
projeto de divulgação do Património Histórico e Arqueológico da Cidade de
Beja, que terá lugar no Centro UNESCO para a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial– Beja.
O projeto apresentado é desenvolvido pela Ineditradição em parceria com a
Câmara Municipal de Beja e a Direção Regional de Cultura do Alentejo.
O programa da iniciativa contempla também um debate sob o tema ‘Meios
digitais aplicados ao património como forma de divulgação turística’ e finaliza

com uma visita guiada com início previsto para as 16h15.
Para mais informação poderá ser consultada a página da Câmara Municipal de
Beja.

