Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 23 a 27 de maio, de 2022 – 12h00

•

Música no Pátio
A 4.ª edição da iniciativa organizada pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, com o objetivo de promover o trabalho de jovens músicos, decorre
no Pátio da Casa de Burgos (R. de Burgos, 5), em Évora. O programa integra
quatro concertos, sempre às 18h00, dos quais serão ainda apresentados, nos
dias 25 e 27 de maio e no dia 1 de junho, respetivamente, o Duo da Academia
de Música de Elvas, de piano e violoncelo; Ensembles da Escola das Artes do
Alentejo Litoral e o Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores das Alcáçovas com
Cante Alentejano. A entrada é livre.
O cartaz/programa e mais informação podem ser consultados na página oficial
da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

Tutto Mozart
É o tema do recital de música clássica com a soprano Rafaela Albuquerque e
José Raimundo, ao piano, que terá lugar dia 27 de maio, às 21h30, no Pequeno
Auditório do Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre. Trata-se de uma
viagem pelo percurso musical de Rafaela Albuquerque, que passará por todo o
repertório de Mozart que interpretou desde a Academia de Música de Santa
Cecília até à Ópera de Roma. Este recital conta com a participação especial das
sopranos Andreia Alves e Michele Tomaz, e da mezzo-soprano Teresa Projecto.
Mais informação disponível através do Facebook do Centro de Artes e do
Espetáculo de Portalegre.

•

Alentejo, PATRIMÓNIOS
A próxima visita guiada no âmbito da 3.ª edição do projeto Alentejo,
PATRIMÓNIOS, organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, vai
realizar-se em Vila Viçosa, dia 28 de maio, com início às 10 horas, na Pedreira
da Fonte da Moura (Freguesia de Pardais). O programa abrange ainda, no
período da tarde, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição (Padroeira de
Portugal), e a Oficina de Estanho de José Frade.
As inscrições, limitadas a 25 participantes, podem ser efetuadas através dos
contactos da Direção Regional de Cultura do Alentejo que disponibiliza na
respetiva página web o cartaz/programa e mais informação sobre a iniciativa,
que conta com o apoio do Município de Vila Viçosa.
Alentejo, PATRIMÓNIOS tem por objetivos promover o património cultural da
região, dar a conhecer a sua diversidade cultural, dignificar os atores do saberfazer tradicional e valorizar o território nas suas especificidades
diferenciadoras.

•

Entre a Terra e o Mar - Instantâneos
É o tema da exposição de fotografia do santiaguense Augusto Rocha Soares,
que o Litoral EmCena apresenta no Auditório Municipal António Chainho, em
Santiago do Cacém, até dia 29 de maio.
Em 1970, na recuperação de um violento enfarte do miocárdio e face à
necessidade de caminhar, Augusto Rocha Soares voltou a uma antiga atividade,
a fotografia. Engenheiro de profissão e amante das artes confesso,
designadamente da música, literatura e fotografia, realizou, na década de 70,
várias exposições individuais em Lisboa e participou em diversas exposições
coletivas e concursos em Portugal e no estrangeiro, tendo obtido alguns
prémios e menções honrosas. Humanista por convicção, Augusto Rocha Soares
transpõe para a fotografia a expressão da sua profunda sensibilidade ao
registar o retrato da vida coletiva da época, aliada a um perfeito domínio
técnico da objetiva.
Inserida no projeto Litoral EmCena, promovido pela Associação AJAGATO em
parceria com os Municípios de Santiago do Cacém e de Sines, a exposição irá

estar também patente no Centro de Artes de Sines e na Escola Secundária
Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André.
O programa geral do Litoral EmCena e mais informação podem ser consultados
na página da Associação AJAGATO.
•

41.ª Feira do Livro de Moura
Uma das mais antigas feiras do livro do país, já com um lugar de destaque no
panorama da promoção do livro e da leitura, decorre até 29 de maio, na Praça
Sacadura Cabral, em Moura. O programa proporciona várias atividades, além
da aquisição de novidades da literatura a preços convidativos, com destaque
para apresentações de livros, encontros com escritores, horas do conto,
música, poesia, dança, workshops, banda desenhada e atividade física.
A organização é da Câmara Municipal e Biblioteca Municipal de Moura que
disponibilizam nas respetivas páginas oficiais o respetivo programa e mais
informação sobre a iniciativa.

