Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 25 a 28 de junho - 2019 – 11h00

|ENCONTROS CULTURAIS|
•

XXII Semana Cultural de Alcáçovas
A vila de Alcáçovas acolhe a 22.ª edição da Semana Cultural com um programa que
apresenta música, cante alentejano, conversas/debates, tasquinhas, artesanato,
exposições e concertos e espetáculos que pretendem fazer da vila de Alcáçovas um
polo cultural para todas as idades. Org.: Junta de Freguesia de Alcáçovas e
Município de Viana do Alentejo, em parceria com associações locais. +info.: T.
(+351) 266930010 - www.cm-vianadoalentejo.pt

|EXPOSIÇÕES|
•

Impossibile creato
A exposição constituída por obras do italiano Marco Dell'Agnello, conhecido por
Ascanio no mundo da arte, pode ser visitada até 6 de julho de 2019, no Centrum
Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor, com o apoio do Município.
O mais invulgar na exposição é o processo de construção das pinturas expostas, que
foram realizadas com materiais pobres, como ferrugem ou velhos objetos do
quotidiano. São apresentados trabalhos de natureza abstrata que desta paixão do
artista, em criar a partir de materiais descartados, recuperados e transformados em
obras de arte. Para mais informação deverá ser consultada a página do Festival Sete
Sóis Sete Luas.

|FESTIVAIS|
•

Festival B - Beja, Cidade de Mariana Alcoforado
Com direção artística de Paulo Ribeiro, realiza-se em Beja e é criado com o fim de
promover a relevância dos patrimónios edificados e imateriais, como o Cante
Alentejano, o Fado e a Dieta Mediterrânica - em anos pares. Em anos ímpares,
como 2019, celebra e distingue a figura de Mariana Alcoforado. Das várias
iniciativas que o Festival integra, desde exposições, a concertos, destacamos a
estreia, no dia 27 junho, da CADAC – Companhia Alentejana de Dança
Contemporânea, cuja primeira criação “Muros” é feita em parceria com o Festival B
e dedicada a Mariana Alcoforado. +Info https://www.facebook.com/pg/bfestivalb/

|MÚSICA|
•

Rota dos Coretos do Alto Alentejo
É o nome da iniciativa que pretende homenagear e imortalizar a perpetuação dos
coretos do Alto Alentejo, salas de espetáculos de outros tempos, com um programa
que conta com a atuação de 12 Bandas Filarmónicas e abrange 13 coretos do
distrito de Portalegre. No próximo sábado, dia 29, às 21h30, acontece no Coreto
do Crato, pela Filarmónica do Crato.
Esta edição de 2019 decorre até 15 de Setembro, com organização da Fundação
INATEL em parceria com a Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de
Portalegre, com entrada livre. Programa completo disponível na página de FB da
Fundação INATEL.

•

3 órgãos de Oldovino em Concerto
É o nome do concerto que abre o ‘Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S.
Francisco - Música nas Igrejas’, dia 29 de junho, às 18 horas, na Igreja de S.
Francisco, em Évora. Os organistas Liuwe Taminga, Luca Scandali e Rafael Reis, 3
coros e 3 grupos de instrumentos antigos, interpretarão duas obras de Eurico
Carrapatoso e obras eborenses dos séculos XVII e XVIII, sob direção de Octávio
Martins.

Este espectáculo integra o ‘Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S. Francisco Música nas Igrejas’, que decorrerá até novembro, em Évora, Alvito, Arronches,
Almodôvar, Sousel e Elvas, com entrada livre.
A iniciativa resulta de uma parceria entre a Paróquia de S. Pedro de Évora e a
Direção Regional de Cultura do Alentejo, com a colaboração das Dioceses e
Municípios envolvidos. O programa estará brevemente disponível nas páginas de
internet da Igreja de São Francisco e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|TEATRO|
•

A FELICIDADE
Esta nova produção do Projecto Ruínas, estreia dia 27 de junho em Montemor - o Novo, no Cineteatro Curvo Semedo, onde estará em palco até dia 29 deste mês,
sempre às 21h30.
Neste espetáculo, uma cantora marcou um encontro com Deus quando ficou
doente: um suposto tumor nas cordas vocais. Com as suas preces, julgou que o seu
talento lhe garantia a proximidade (um lugar vip) com o criador. Curada, passado o
susto, de regresso ao quotidiano, debate-se com a impossibilidade de se conciliar
com as coisas simples da vida e terá de aceitar o seu destino.
Mais informações disponíveis na página do Projecto Ruínas.

•

"Hot tea"
Espetáculo pela companhia GATO SA que terá lugar dia 29 de junho, às 21h30, no
Centro de Artes de Sines. A partir de textos de Harold Pinter, prémio Nobel da
Literatura 2005 e considerado um dos mais importantes renovadores do teatro
moderno, "Hot tea" é baseado em seis histórias curtas de gente comum, encenadas
por Mário Primo.
Este espetáculo encerra o programa de teatro do mês de junho no Centro de Artes
de Sines, organizado pela Câmara Municipal de Sines juntamente com a AJAGATO.
Mais informações na página do Município de Sines.

