Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 17 a 20 de agosto de 2021 – 11h00

•

Às 5.ªs Feiras no Castelo - Arraiolos 2021
Nas noites de verão de agosto, sempre à quinta - feira às 21h30, o castelo de
Arraiolos é palco de um conjunto de espetáculos. O programa contempla ainda as
atuações de Mulheres do Sul, dia 19, e de Kalimotxo Orkestar com a participação de
Gil Dionísio, no dia 26. A entrada é permitida mediante apresentação de bilhete
previamente levantado na Junta de Freguesia ou no Posto de Turismo de Arraiolos.
Os bilhetes estarão disponíveis na sexta-feira anterior à realização de cada um dos
concertos.
A organização é da Câmara Municipal de Arraiolos, com o apoio da Direção Regional
de Cultura do Alentejo e da Associação Dupla Personalidade.
Para mais informação basta aceder à página oficial da Câmara Municipal de Arraiolos
.

•

"A caminhar para o Andanças"
É o mote para a edição especial do Andanças 2021, que se realizará no próximo fim
de semana de 21 e 22 de agosto, tendo a aldeia alentejana de Campinho, no
concelho de Reguengos de Monsaraz, como nova casa.
Sem querer deixar de estar no novo território do festival e assinalar a sua chegada a
Campinho, apesar das necessárias adaptações às circunstâncias atuais, a Associação
PédeXumbo e a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz decidiram organizar
um fim-de-semana dedicado ao Andanças, numa edição especial, com passeios para
conhecer a região.
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A iniciativa tem por objetivo a reflexão sobre o conceito do festival e a sua relação
com o território. Serão dois dias, entre a malha urbana e a natureza banhada pelas
águas do grande Lago de Alqueva, com 4 visitas-passeios para dar a conhecer a
região, o seu artesanato, gastronomia, entre outras artes, em fusão com a linguagem
do Andanças, momentos de música e dança. Esta edição tem lotação de 60
participantes.
Para mais informação poderá ser consultada a página do festival, no Facebook.
•

Sons com História
É o nome do Festival de Música de Castelo de Vide, que terá lugar de 21 a 29 de
agosto, com um programa constituído por concertos, gala de ópera e grande missa
cantada. A entrada é livre, com lotação limitada.
Sons com História é organizado pelo Município de Castelo de Vide e cofinanciado por
fundos europeus. O cartaz/programa pode ser visualizado na página oficial da
Câmara Municipal de Castelo de Vide.

•

Concurso para Jovens Intérpretes - Prémio José Augusto Alegria 2021
Estão abertas, até 31 de agosto, as inscrições para a 6.ª edição deste Concurso/
Prémio, que terá lugar nos dias 10, 11 e 12 de setembro, no Convento dos Remédios,
em Évora. Podem participar jovens intérpretes, portugueses e estrangeiros, nas
modalidades de canto e piano.
O concurso pretende desenvolver o gosto pela Música, elevar os níveis de
desempenho musical, promover o intercâmbio de aprendizagens, homenagear e dar
a conhecer o patrono do prémio, Cónego José Augusto Alegria.
A iniciativa é organizada por Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora (estrutura
financiada pela Direção-Geral das Artes), em parceria com o Município de Évora e a
Universidade de Évora.
O regulamento encontra-se disponível na página oficial da Eborae Mvsica .

•

17.º Festival Terras sem Sombra
Encontra-se a decorrer no Alentejo, até 19 de setembro, unindo, de forma inédita, a
música ao património e à biodiversidade, caracterizando-se por associar, à exigência
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da qualidade, uma programação de cariz internacional. A Bélgica é o país convidado
da presente edição que abrangerá ainda os concelhos de Sines, no próximo fim de
semana de 21 e 22 de agosto, seguindo-se Ferreira do Alentejo, nos dias 4 e 5 de
setembro; Viana do Alentejo, a 11 e 12 de setembro, e Odemira, onde encerra a
presente edição, nos dias 18 e 19 de setembro.
O Festival Terras sem Sombra é organizado pela Associação Cultural Pedra Angular,
estrutura financiada pela Direção-Geral das Artes.
O programa detalhado e mais informação podem ser consultados na Página do
Terras Sem Sombra, no Facebook.
•

Festival BA - Cultura em Rede no Baixo Alentejo
Organizado pela CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, o Festival
BA encontra-se a decorrer nos 13 municípios que integram a respetiva área
geográfica, tendo por objetivo promover o património cultural, enquanto
instrumento de diferenciação e competitividade do seu território.
A iniciativa realiza-se no âmbito da candidatura apresentada ao Alentejo 2020 e
contempla a realização de espetáculos itinerantes associados ao património, à
cultura e a bens culturais, com elevado impacte em termos de projeção da imagem
da região, através da programação em rede a nível intermunicipal.
O Festival BA envolve profissionais da cultura identificados por cada um dos
Municípios associados, em áreas artísticas como o teatro, a dança, a música, o
artesanato, o cante.
O programa está acessível na página oficial do festival.

•

Linha do Tempo - Exposição Coleção António Cachola
Pode ser visitada no Centro de Artes de Sines, até dia 10 de outubro, de segunda a
sábado, entre as 12h e as 18 horas, com entrada livre.
Esta mostra apresenta 67 obras de arte de uma das mais prestigiadas coleções
nacionais, a Coleção António Cachola, fundamental para se compreender a arte
portuguesa dos últimos 40 anos e, em particular, a do nosso século que, ao chegar
aos seus 21 anos, atinge uma maturidade que nos permite começar a descortinar os
traços de uma identidade própria.
A organização é da Câmara Municipal de Sines, em parceria com a Câmara Municipal
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de Elvas e Museu de Arte Contemporânea de Elvas / Coleção António Cachola.
Mais informação disponível na página oficial da Câmara Municipal de Sines.
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