Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 1 a 4 de agosto - 2017 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|

•

Questões da Água - Do local ao global
É o tema da conferência que se realiza nos dias 4 e 5 de agosto, às 14h30, no
Centro Cultural Raul de Carvalho, em Alvito.
Com a intervenção de quinze conferencistas, entre os quais António Lamas,
Aurora Carapinha, Filipe Themudo Barata, Francisco Avillez, João Rocha, Maria
da Graça Saraiva e Santiago Macias, esta conferência tem entrada livre, sujeita
à capacidade do auditório.
A iniciativa é organizada pelo Município Alvito e Estudos Gerais de Alvito
contando, entre outros, com o apoio de Águas Públicas do Alentejo e Direção
Regional de Cultura do Alentejo.

|EXPOSIÇÕES|

•

Retratos do Cante
Da autoria de sete fotógrafos amadores alentejanos - Álvaro Barriga, Armando
Morais, Francisco Romão, Maria Moreira, Nelson Esteves, Pedro Barrocas e
Ricardo Granjeia - esta exposição de fotografia, itinerante, poderá ser agora
visitada na Capela de Santo António, em Portel, entre 4 de agosto e 17 de
setembro.
A mostra resulta de uma extensa recolha fotográfica, levada a cabo em
espetáculos, ensaios e outros tantos momentos de improviso do Cante.
A iniciativa é organizada por Os Fotógrafos do Cante, em coprodução com a
Casa do Cante-Câmara Municipal de Serpa, tendo o apoio dos diversos
Municípios do Alentejo, por onde passa em digressão.

•

O Dualismo da Malagueira - Fotografia de José M. Rodrigues

É o nome da exposição patente na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, onde
pode ser visitada até 30 de setembro.
Associando-se às comemorações dos 40 anos do início do Bairro da Malagueira,
a Direção Regional de Cultura do Alentejo apresenta esta exposição, cujas
fotografias, da autoria de José M. Rodrigues resultaram de uma encomenda da
Câmara Municipal de Évora, para a exposição Malagueira 93.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Câmara
Municipal de Évora, com o apoio da União das Freguesias de Malagueira e
Horta das Figueiras.

|FESTIVAIS|

•

Andanças 2017 - Festival Internacional de Danças Populares
Realiza-se em Castelo de Vide, de 8 a 11 de agosto, num cenário entre ruas e
vielas onde a história transborda, parques verdejantes e a simpatia dos castelo-videnses.
Organizado pela PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e da
Dança, com o apoio da Câmara Municipal de Castelo de Vide, este festival
apresenta uma programação com 200 atividades, entre bailes, concertos,
oficinas, iniciativas para crianças, performances e teatro, partilhando sonhos e
ideias e permitindo saborear a gastronomia local, com amigos e família.

•

XXV Festival Nacional de Folclore - Nisa 2017
Realiza-se no próximo dia 5 de agosto, na Antiga Escola do Convento, em Nisa,
com início às 22 horas.
A presente edição do Festival contempla a participação de cinco grupos. Para
além do Rancho Típico das Cantarinhas de Nisa, integra grupos e ranchos
folclóricos provenientes de Setúbal, Montijo, Pombal e Leiria.
A iniciativa é organizada pelo Rancho Típico das Cantarinhas de Nisa e
apresenta um programa que tem início às 17 horas, na Praça da República.

|TEATRO|

•

“Sómente”
Espetáculo de teatro de rua que será apresentado pela companhia de Teatro
Só, dia 6 de agosto, às 21h30, no Largo do Rossio, em Vila Nova de Mil Fontes.

Esta é uma peça poética sobre a solidão na velhice, na qual o carinho, a
emoção e a poesia das imagens estão em primeiro plano, sem texto falado.
Trata-se de um espetáculo de grandes dimensões, a nível do cenário e com
personagem em andas, tendo um forte impacto visual no público.
Com encenação e dramaturgia de Sérgio Fernandes, este espetáculo, integra o
programa ‘Animar o Verão’, que pretende dinamizar, até finais de agosto, o
litoral do concelho de Odemira, promovido pela Câmara Municipal de Odemira
e respetivas Juntas de Freguesia.
|VISITAS GUIADAS|

•

O Sal d'Alcácer
É o tema da visita guiada que se realiza dia 15 de agosto, com concentração às
8h45, no Cais da Margem Sul, em Alcácer do Sal, terminando às 11 horas.
Desta vez, propõe-se dar a conhecer a riqueza do sal que o estuário do Rio Sado
oferece, desde tempos imemoriais. Depois duma viagem a bordo de uma
embarcação típica, o Galeão do Sal “Pinto Luísa”, será visitada a salina da
Batalha, com a realização de um pequeno percurso a pé.
O prazo para inscrições decorre até 8 de agosto, através do posto de Turismo
de Alcácer do Sal.
A iniciativa integra o programa turístico ‘Alcácer com vida’, organizado pela
Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.cultura-alentejo.pt

