Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 08 a 11 de dezembro, de 2020 – 11h00

•

Contos ao Vento com Outras Histórias Dentro
É o tema da exposição de trabalhos de Sofia Paulino (Projeto Contadeiras de
Histórias), que pode ser visitada no Museu Municipal de Vidigueira, de 8 de
dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021.
A organização é da Câmara Municipal de Vidigueira que disponibiliza mais informação
sobre a iniciativa nas suas páginas da internet.

•

Cerimónia de entrega do Prémio Literário Joaquim Mestre - 2ª edição
Realiza-se dia 11 de dezembro, às 19 horas, na Biblioteca Municipal de Beja, e a
vencedora é a autora Maria Luísa Santos, natural de Vila Nova de Gaia. A sessão, na
qual terá também lugar o lançamento nacional da obra vencedora intitulada "Eu
Solidão", editada pelo Grupo Narrativa, contará com a presença da autora, do editor,
da ASSESTA, da Direção Regional de Cultura do Alentejo, do Município de Beja, dos
membros do júri, dos familiares de Joaquim Mestre e de alguns elementos da
ASSESTA, que irão ler textos de Joaquim Mestre.
Em virtude das atuais restrições, a cerimónia, com acesso livre, terá um formato
misto: presencial - com 15 lugares mediante reserva prévia, mais 12 lugares por
ordem de chegada - e online - com acesso digital através das páginas da Câmara
Municipal de Beja e da Biblioteca Municipal de Beja, no Facebook.
O Prémio Literário Joaquim Mestre foi instituído em 2017 pela ASSESTA - Associação
de Escritores do Alentejo em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo
e com o apoio do Município de Beja.
Para reservas e mais informação deve ser contactado o número 284 311 900.

•

Uma história de Natal no Centro da Terra

Conto musicado, produzido por O Som do Algodão, terá lugar no próximo sábado, 12
de dezembro, às 11h00, no Cine Granadeiro, em Grândola.
À semelhança da mítica viagem de Júlio Verne ao centro da Terra, o Pai Natal e a sua
trupe de renas e duendes resolvem partir à descoberta do coração do planeta e levar
a magia do Natal até este universo paralelo.
Este conto é uma incrível viagem pelo fascinante mundo desconhecido que habita no
interior do solo que pisamos, onde a música e a narração oral se fundem para criar
um clima de suspense e aventura que promete conquistar miúdos e graúdos. Música,
palavras e sensações numa história que celebra o Natal num cenário inesperado e
surpreendente.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Grândola que disponibiliza mais
informação na sua página oficial e através do Cine Granadeiro.
•

Concerto de Natal, pelo Coro Polifónico "Eborae Mvsica"
Realiza-se dia 13 de dezembro, às 18 horas, no Convento dos Remédios, em Évora.
Este concerto estreia a Obra de João Nascimento, com acompanhamento ao piano
por Ana Filipa Luz e direção de Eduardo Martins, e encerra a 16.ª edição da iniciativa
"Música no Inverno" organizada por Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora. É
obrigatório usar máscara e efetuar a reserva prévia de bilhetes.
Para mais informação e reservas deve ser consultada a página da Associação Eborae
Mvsica.

•

Sob o Signo de Fellini
Ciclo de cinema a decorrer até dia 17 de dezembro, no Auditório Soror Mariana, em
Évora, às 18h00, com o objetivo de assinalar as celebrações do Centenário do
nascimento de Federico Fellini, importante peça na engrenagem da indústria
cinematográfica italiana. O presente ciclo de cinema explora a dimensão
multifuncional e colaboracionista de Fellini na Cinecittà dos anos 40 e 50, onde a sua
influência e presença transcenderam o número de filmes que realizou.
A organização é do Cinema - fora - dos Leões, com o apoio da Direção Regional de
Cultura do Alentejo e da Universidade de Évora. O programa e mais informação
podem ser consultados na página do Cinema - Fora - dos Leões, no Facebook

•

Concerto de Natal

Interpretado pela banda portuguesa “Passione”, este concerto realiza-se dia 18 de
dezembro, às 20h30, na Igreja de Santiago, em Alcácer do Sal.
O grupo Passione, criado pelo tenor João Mendonza e pelo compositor Carlos Barreto
Xavier, atua em Alcácer do Sal no âmbito do Programa de Animação de Natal 2020,
organizado pelo Município.
Para mais informação deve ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de
Alcácer do Sal.
•

“Alentejo Revisitado”
É o tema da exposição de fotografia de Carlos Gasparinho patente na Igreja da
Misericórdia (castelo de Viana do Alentejo), onde pode ser visitada até dia 31 de
dezembro.
A exposição remete para o Alentejo das vivências e das recordações, onde as origens
familiares transpõem o rapaz que se fez homem da fotografia para um universo
quase de sonho, sinónimo da procura da reinterpretação do espaço e do tempo,
transformando o registo visual na mais pura cristalização da memória. A mostra,
organizada pelo Município de Viana do Alentejo com o apoio da Direção Regional de
Cultura do Alentejo e da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo encerra o ciclo de
exposições temporárias 2020 da Igreja da Misericórdia.
Para mais informação pode ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de
Viana do Alentejo, na internet.

•

Exposições de Almada Negreiros e Maria Keil
Entre tapeçarias, cartões, desenhos, azulejos, mais de setenta obras produzidas por
Almada Negreiros e Maria Keil estão em exposição no Museu da Tapeçaria de
Portalegre – Guy Fino, até dia 31 de dezembro, para mostrar a ligação que os dois
artistas mantiveram com as manufaturas daquela cidade.
As exposições são organizadas pelo Município de Portalegre e Manufatura de
Tapeçarias de Portalegre. Para mais informação pode ser consultada a página oficial
da Câmara Municipal de Portalegre, na Internet.

