Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 30 a 2 de junho - 2017 – 11h00

|CONGRESSOS|

•

O barranquenho: ponte entre línguas e culturas, passado, presente e futuro
É o tema do congresso internacional que se realizará no Cineteatro Municipal
de Barrancos, no próximo dia 2 de junho, sexta – feira, com início às 9h30.
A participação é livre, limitada à capacidade do auditório, sugerindo-se a
inscrição através do contacto telefónico da Câmara Municipal de Barrancos.
A iniciativa é promovida por diversas entidades nacionais e internacionais entre
as quais: CIDEHUS – Universidade de Évora, Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Município de Barrancos e
Ministerio de Economía y Competitividad de España.

|DANÇA|

•

No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos
É o nome de um dos espetáculos que integram a digressão nacional da
Companhia Nacional de Bailado, no âmbito das comemorações do seu 40.º
aniversário, que será apresentado nos dias 7 e 8 de junho, no Teatro Pax Julia,
em Beja, e no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, respetivamente.
Às 15 horas serão realizadas sessões para as escolas e, às 21h30, para o público
em geral.
Os espetáculos, pela CNB, continuarão a decorrer, até dia 1 de julho, em
diversos equipamentos culturais do Alentejo, contando com o apoio da Direção
Regional de Cultura do Alentejo.

|ENCONTROS|

•

ELA - Encontros Literários do Alentejo 2017
Iniciativa que se realizará entre os dias 2 e 4 de junho, em São Teotónio,
concelho

de

Odemira,

que

conta

já

com

a

sua

3.ª

edição.

Os ELA são encontros de autores, tertúlias literárias, música, contadores de
histórias, performances artísticas, espaço infantil, feira do livro e muito convívio
em torno das letras.
Do programa destacam-se os espetáculos com Napoleão Mira & Reflect; Mazéi
Jazz e Somos Ary; e a Sessão de Contos Tradicionais de Portugal, Bulgária e
Nepal.
A cerimónia de abertura acontece no dia 2 de junho, às 21h30 horas na
Auditório da Sociedade Recreativa São Teotoniense.
Os ELA 2017 são uma organização da ASSESTA - Associação de Escritores do
Alentejo, em parceria com o Município de Odemira e com a colaboração da
Sociedade Recreativa São Teotoniense.

O programa pode ser consultado na página web da Assesta.

|EXPOSIÇÕES|

•

Este Lugar Lembra-te Algum Sítio?
É o nome da exposição coletiva, com curadoria de Miguel Sousa Ribeiro, que se
encontra patente no Espaço Adães Bermudes, em Alvito, onde pode ser
visitada até dia 10 de junho.
A exposição integra obras de Ana Bezelga, Carlos Bunga, Carlos Nogueira,
Diogo Pimentão, Edgar Martins, Fernanda Fragateiro, Inês D ’ Orey, José
Bechara e Nuno Sousa Vieira.
As visitas à terça e quarta – feira deverão ser marcadas previamente, através
do posto de Turismo de Alvito; realizando-se à quinta e sexta-feira das 14h às
17 horas e ao sábado das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30.

A iniciativa é organizada por Inter.Meada e EGA - Estudos Gerais de Alvito, com
o apoio da Câmara Municipal de Alvito.
•

“1217 – Imagens de Duas Culturas”
É o tema da exposição que se encontra patente na Pousada D. Afonso II, em
Alcácer do Sal, no âmbito das comemorações dos 800 anos da tomada de
Alcácer aos mouros, por D. Afonso II.
Constituída por um conjunto de peças e pequenos textos sobre o que era o
quotidiano de Alcácer durante a época muçulmana e sobre a passagem para o
período medieval-cristão, no pós-reconquista do território, a mostra poderá ser
visitada até 31 de julho.
A iniciativa integra o programa comemorativo organizado numa parceria
entre o Instituto de Estudos Medievais, o Gabinete de Estudos sobre a Ordem
de Santiago, o CIDEHUS - Universidade de Évora e os Municípios de Alcácer do
Sal, Palmela e Sesimbra.

|FESTIVAIS|

•

18.ª Mostra Internacional de Teatro de Santo André
Organizada pela AJAGATO, decorrerá até 28 de junho, envolvendo quatro
concelhos do litoral alentejano: Santiago do Cacém, Sines, Grândola e Odemira
e abrangendo ainda Setúbal e Lisboa.
O programa, recheado de espetáculos marcados pela singularidade e pela
diversidade de linguagens, integra 3 companhias provenientes da Polónia,
Colômbia e Espanha, respetivamente, e, a nível nacional, o Teatro do Bairro,
presente, pela primeira vez, numa co-produção com o Teatro da Trindade; o
Teatro Meridional, a C.ª do Chapitô, a Barraca, entre uma dezena de
companhias profissionais portuguesas, bem conhecidas do grande público que
garantem a extraordinária qualidade artística do elenco apresentado.
Esta edição assinala também o Dia Mundial da Criança com propostas
direcionadas ao público infantil.

A abertura oficial da Mostra será a 2 de junho, na Escola Secundária Padre
António Macedo, em Vila Nova de Santo André, com a C.ª do Chapitô, que
realizará duas sessões de ‘Electra’, às 18 e às 22 horas.
Para além dos espetáculos, a Mostra integra ainda exposições, animações,
workshops e conferências a não perder.

|MÚSICA|

•

Coral Évora e Orfeão Polifónico de Mortágua
Serão os protagonistas do próximo concerto que se realizará dia 4 de junho, às
17 horas, na Igreja do Convento de S. Bento de Cástris, em Évora.
A iniciativa, cuja entrada é livre, é organizada pelo Coral Évora, com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo e Câmara Municipal de Évora, entre
outras entidades.

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

