Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 21 a 24 de novembro - 2017 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|
•

Património Textual da Língua Portuguesa na Biblioteca Municipal de Estremoz
É o tema da conferência que irá decorrer no próximo dia 24 de novembro,
pelas 17h45, na Biblioteca Municipal de Estremoz, encerrando o II Ciclo de
Conferências "Leituras a Sul".
A conferência será apresentada por Maria Filomena Gonçalves, do Centro
Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora,
organizadora do Ciclo juntamente com Maria Armanda Salgado.
A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz.

|EXPOSIÇÕES|

•

'5.ª Estação / 6 Percursos' - Residências Inter.meada, 2016
Patente no Espaço Adães Bermudes, em Alvito, esta exposição coletiva reúne 6
conjuntos de trabalhos realizados ou, na sua maioria apenas sugeridos ou
inspirados, no âmbito das residências artísticas Inter.meada 2016.
Seis artistas - Bartolomeu Gusmão, Carme Nogueira, Eladio Aguilera, João
Gabriel, Pedro Calhau e Rui Algarvio - seis percursos e seis experiências
naturalmente distintas. Desenho, pintura, instalação são expressões distintas
que se expõem e que exprimem os saberes e a sensibilidade muito própria de
cada um.
À semelhança das residências anteriores, também estas surgiram por convite
direto aos artistas, por sugestão e mediação aceite de alguns galeristas ou por
empatias formais ou de acasos.
A exposição pode ser visitada até 17 de fevereiro de 2018, de quinta a sábado,
das 10h às 13h e das 14h às 18 horas.
A iniciativa é organizada por Inter.meada com o apoio do Município de Alvito,

EGA - Estudos Gerais de Alvito, CEDRU e Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

•

“Cantão e a Rota Marítima da Seda”
É o nome da exposição que pode ser visitada, até 31 de dezembro de 2017, no
Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora.
A iniciativa tem por objetivo mostrar ao público português peças originais do
Museu de Guangzhou (Cantão), que comprovam as relações multisseculares
estabelecidas com a Europa e Portugal através da rota marítima da seda.
Trata-se da primeira vez que um museu chinês é autorizado pelo governo da
China a enviar, para Portugal, um acervo desta importância histórica, com
peças originais, entre as quais, algumas recolhidas no decurso de escavações
arqueológicas realizadas em túmulos de antigas dinastias chinesas.
A exposição resulta da parceria entre o Observatório da China com o Museu de
Guangzhou, a Direção Regional de Cultura do Alentejo/ Museu Nacional Frei
Manuel do Cenáculo e a Câmara Municipal de Évora, contando com o apoio da
Embaixada da República Popular da China, União das Cidades Capitais de
Língua Portuguesa e o Turismo do Alentejo - ERT.

| FESTIVAIS|

•

3.º Cenas de Novembro
Decorre até 26 de novembro, no Cineteatro Municipal de Serpa, voltando a
apresentar espetáculos de teatro para todos e para vários gostos, num total de
seis , contemplando, no dia 26, uma estreia da companhia Baal17, dirigida ao
público infanto-juvenil, intitulada “ Escória ” .
Os espetáculos são apresentados em dois horários distintos: às 16 horas os
dirigidos ao público infantil e, às 21h30 os dirigidos ao público em geral.
Este festival, para além de levar a Serpa espetáculos de teatro de qualidade, é
também uma oportunidade para discutir com os criadores o teatro que se faz
em Portugal.
A iniciativa é organizada pela Baal 17 – Companhia de Teatro, com o apoio da
Câmara Municipal de Serpa.

| MÚSICA|

•

"Sem Pressa Nem Hora Marcada"
Com tempo para sossegar os cansaços e despertar os sentidos, é o mote
para o concerto da Orquestra da Ofício das Artes, composta pelos alunos da
Escola Profissional de Montemor-o-Novo e dirigida pelo Maestro e Professor da
OFA, Eduardo Lála, com o prestigiado músico São-Tomense, Guilherme de
Carvalho.
O concerto realiza-se dia 24 de novembro, às 21h30, no Teatro Garcia de
Resende, em Évora.
Uma noite transformada em sol e cor, com paisagens e musicalidade de São
Tomé e Príncipe, que promete ficar na memória de todos os espectadores.
A organização é da Ofício das Artes e Câmara Municipal de Évora, contando
com o apoio da Câmara Municipal de Montemor – o – Novo e CENDREV.

| TEATRO|

•

Porta com Porta
É o nome do espetáculo que terá lugar dia 25 de novembro, às 21h30, no
Centro Cultural de Campo Maior.
Esta divertida comédia, escrita por Lázaro Matheus e dirigida por Celso Cleto,
conta com as interpretações de João de Carvalho, no papel de Tony, e de Sofia
Alves, como Rute, que se tornam vizinhos ‘Porta com Porta’. Os problemas
começam a acontecer logo no primeiro encontro…
O valor do bilhete é de 7 euros.

•

A Idade do Silêncio
Produzido por Teatro do Mar - Contra - Regra, Associação de Animação
Cultural, este espetáculo de teatro físico, com marionetas humanas, terá lugar
nos dias 25 e 26 de novembro, às 22 horas, no Auditório do Centro de Artes de
Sines, dirigido ao público em geral.
Criada e dirigida por Julieta Aurora Santos, esta produção reflete sobre a nossa
relação com a dimensão temporal, colocando em conflito o frenesim do
homem contemporâneo e a imediatez de tudo, com o tempo do idoso e a sua
necessidade de hábitos que, incorporados à vida, se tornam poesia do

quotidiano, parecendo estabelecer uma relação continuada e duradoura com o
mundo.
O espetáculo conta com o apoio da Câmara Municipal de Sines e integra as
comemorações do respetivo Dia do Município.
A entrada é livre mediante marcação prévia no Centro de Artes de Sines.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.culturaalentejo.pt

