Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 1 a 4 de setembro, de 2020 – 11h00

•

“La vie c’était l’ecran”
Para comemorar o centenário do nascimento de Éric Rohmer (1920-2020), o Cinemafora-dos Leões organiza a programação do Ciclo de Cinema "La vie c'était l'écran",
com o apoio do Institut Français du Portugal, da Ambassade de France à Lisbonne, da
Direção Regional de Cultura do Alentejo e da Universidade de Évora.
Entre os dias 3 de setembro e 29 de outubro, às 21h30, serão exibidos em Évora, no
Auditório Soror Mariana, o total de nove filmes que compõem um complexo atlas
rohmeriano que, progressivamente, vai sinalizando os temas, as ideias e as formas
que Rohmer viria a cristalizar na sua vasta filmografia - o recurso a uma extrema
economia de meios, a importância dos reencontros amorosos, da sedução, da escrita
e dos diálogos. O programa pode ser consultado na página oficial do Cinema – Fora –
dos - Leões, no Facebook. A entrada é gratuita.
Noites de Verão - Música ao Vivo
É o nome da Iniciativa inserida no programa “Arronches com Música - Um concelho
com Ritmo”, organizada pelo respetivo Município, que se encontra a decorrer
durante o verão, ao ar livre. Dia 4 de setembro, às 21h00, o programa contempla na
Freguesia de Mosteiros (Largo da Igreja) uma Noite de Fados com Dina Valério e Luís
Lourenço, acompanhados na guitarra portuguesa por Nuno Cirilo e na viola por
Miguel Monteiro; e no dia 5 de setembro, às 21h00, na Freguesia de Esperança a
atuação do grupo “Voz Amiga”, de Terrugem (Elvas). A entrada é gratuita
mediante levantamento de ingressos nas Juntas de Freguesia de Mosteiros e de
Esperança, até dois dias antes de cada espetáculo. Deverão ser cumpridas as
recomendações da DGS.
Para mais informações deve ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de
Arronches.

•

Concerto pela Orquestra Típica Albicastrense
Realiza-se dia 5 de setembro, às 19h00, no castelo de Alvito, inserido na iniciativa
Tardes no Castelo, organizada pela Câmara Municipal de Alvito e Pousada Castelo de
Alvito.
Considerada o “Ex-Libris” da Beira Baixa, a Orquestra Típica Albicastrense foi fundada
julho de 1956, pela albicastrense e grande artista do acordeão, Eugénia Lima, com o
objetivo de defender e divulgar o vasto e rico Folclore da Beira Baixa. Atualmente
dirigida pelo Maestro Carlos Salvado, a Orquestra é composta por cerca de 55
elementos e congrega uma Escola de Música.
Para assistir ao concerto, que tem lugares limitados, é necessário efetuar reserva até
dia 3 de setembro através do Posto de Turismo de Alvito.
Será assegurado o transporte a partir de Vila Nova da Baronia, às 18h30, com ponto
de encontro no Largo da Igreja, e regresso no final do espetáculo.
Para mais informação deverá ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de
Alvito.

•

M.A.R. OUT
É o nome da iniciativa promovida pela companhia Teatro do Mar, em coprodução
com a Câmara Municipal de Sines, que surge face à impossibilidade de ser realizada a
4.ª edição da M.A.R. - Mostra de Artes de Rua 2020.
Embora não invocando públicos presenciais, a M.A.R. Out prossegue, de algum
modo, os objetivos artísticos da mostra, definindo-se como "escrita poética na
paisagem, um encontro do território e da cultura com as artes de rua, a música e o
vídeo".
A M.A.R. Out é criada propositadamente para ser filmada, editada e estreada online.
Foram desafiados artistas nacionais a criar para a rua, cruzando as suas performances
com o olhar de um realizador e a música de vários compositores.
Os vídeos passarão nos dias 6, 13, 20 e 27 de setembro, às 22h00, nas plataformas
do Facebook da M.A.R., Teatro do Mar e Câmara Municipal de Sines. Serão, em fase
posterior à sua estreia online, reunidos num filme único, a apresentar publicamente
em locais a anunciar.

Coisas de Mulheres
É o novo espetáculo de Ana Arrebentinha que terá lugar em Marvão, no Largo de
Santa Maria, dia 8 de setembro, às 21h30, com entrada gratuita.
“Coisas de Mulheres” é um monólogo intensamente humorístico na abordagem que
faz ao universo feminino. São histórias da condição feminina na aparente vulgaridade
do quotidiano de todas as mulheres, num espetáculo hilariante e único. Decerto
levará a espectadora, e não menos o espectador, a rever-se nas situações relatadas.
Para mais informação poderá ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de
Marvão.

•

Giochi di Uccelli - Concerto pela Orquestra Metropolitana de Lisboa
Coprodução d’ O Espaço do Tempo e da Câmara Municipal de Montemor - o - Novo
que terá lugar dia 11 de setembro às 21h30, no Cineteatro Curvo Semedo, em
Montemor – o – Novo, com transmissão em direto no exterior do cineteatro.
Abertura, Concerto e Sinfonia. Esta é a disposição mais convencional de um
programa de música clássica. Porém, diante da imponência dos primeiros acordes, as
reverências e as cerimónias logo dão lugar ao mistério da música. Tenha sido escrita
há dois séculos, por Beethoven ou Mendelssohn, ou há quatro anos, por Sérgio
Azevedo, os imaginários sonoros sintonizam universos distantes. Para mais
informação poderão ser consultadas as páginas oficiais da Câmara Municipal de
Montemor – o – Novo ou d’O Espaço do Tempo.

•

Terra, Fogo, Água e Ar
É o tema da iniciativa cujo nome assenta em quatro elementos essenciais para a
criação de peças de barro, e que integra a promoção de dois patrimónios: os Bonecos
de Estremoz - Património Cultural Imaterial da Humanidade e a Olaria de Beringel,
uma arte viva que acorda memórias coletivas e que identifica esta vila do concelho
de Beja. No âmbito da Terra, Fogo, Água e Ar realizam-se conversas, exposições e
visitas temáticas. Dia 11 de setembro, às 18h00, no Centro UNESCO, em Beja e no dia
12 de setembro, com ponto de encontro no Centro Cultural de Beringel, às 15h30. O
programa detalhado pode ser consultado na página do Facebook da Badajan Associação de Desenvolvimento de Beringel, que organiza a iniciativa com a Câmara
Municipal de Beja. Para assistir é necessária inscrição prévia, através dos contactos

da associação, e o cumprimento das normas definidas pela DGS.
•

Exposição Coletiva de Belas Artes da Associação Margens e Motivos
Encontra-se patente ao público no Museu Municipal de Santiago do Cacém, até dia
30 de setembro, onde pode ser visitada de terça a sexta-feira das 10h00 às 11h30 e
das 14h00 – 16h00 e ao sábado das 14h00 às 17h30.
Integram a mostra obras de 15 artistas plásticos, entre os quais Salvado Canaria, Ana
Paula Angélico, Aires Oliveira Andrade, Vitor Oliveira, Manuela Marques, Zel Torres,
Sílvia Parreira e Paulo Botelho. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de
Santiago do Cacém-Museu Municipal e pela Associação Margens e Motivos, que
disponibilizam nas respetivas páginas, na internet, mais informação sobre a
exposição.

