Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 31 outubro a 3 de novembro - 2017 – 11h00

| CRUZAMENTOS DISCIPLINARES|

•

Ciclo 1 Ator 1 Músico
Organizada pela Lendias d’Encantar – Companhia de Teatro e dirigida por
António Revez, esta iniciativa decorre na Casa da Cultura de Beja até dia 4 de
novembro, com início sempre às 21h30.
Neste ciclo sobem ao palco o improviso, a emoção, o teatro, a poesia e a
música, procurando manter os atores em permanente criação artística e
permitindo aos artistas de escolher o poeta, organizar o texto e construir um
universo próprio, adequado ao texto criado.
Nesta edição foram desafiadas duas atrizes, Filipa Figueiredo e Sandra Maya, a
explorarem o universo poético de Luiza Neto Jorge e Florbela Espanca. Na
música, Ana Santos (violino) e Helder Morais (baixo) vão trazer a intensidade
sonora

ou

a

leveza

melódica

que

o

trabalho

em

palco

exigir.

Os bilhetes, no valor de 3 euros, podem ser adquiridos à entrada do
espetáculo, havendo a possibilidade de ser efetuada reserva. Para mais
informação poderá ser consultada a página da Lendias d’Encantar no Facebook.
Este ciclo conta com o apoio da Câmara Municipal de Beja.

|EXPOSIÇÕES|

•

"VIR VER"
Reunindo obras de cinco artistas contemporâneos - Elsa Gonçalves, Helena
Calvet, Mariana Fernandes, Pedro Fazenda e Susana Pires - esta exposição pode
ser visitada no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Museu de Évora), até
dia 5 de novembro.
Com curadoria de Mariana Mata Passos, a exposição convida a ver, sentir e
manipular objetos de arte contemporânea pensados em diálogo com a coleção
do Museu onde se encontra.

A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo - Museu
Nacional Frei Manuel do Cenáculo.

•

MONSARAZ
É o tema da exposição que se encontra patente ao público na Igreja do
Salvador, em Évora, onde pode ser visitada até 30 de novembro.
Integrada no 18.º Encontro Internacional de Arte Jovem, esta exposição
apresenta obras executadas por jovens artistas, em atelier aberto, e é
organizada por Teoartis, com o apoio da Câmara Municipal de Évora, Direção
Regional de Cultura do Alentejo/Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo,
Cabido da Sé de Évora e Fundação Eugénio de Almeida.

•

“Pinturas com História”
Da autoria de Nelson Fernandes Pires, esta exposição pode ser visitada no
Museu Municipal de Santiago do Cacém, até 6 de janeiro de 2018.
Natural do Barreiro, Nelson Pires vive em Santiago do Cacém, desde 1977, e
iniciou-se na pintura em S. Paulo, no Brasil.
A sua obra tem sido centrada na pintura a óleo embora também tenha feito
trabalhos em acrílico. Os motivos e temas do seu trabalho incidem, em parte,
nos lugares por onde tem vivido e passado, como o Barreiro, Tancos-Almourol,
Sines, Porto Covo, Santiago do Cacém, Espanha, Angola, Africa do Sul,
Luxemburgo e Brasil.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém – Museu
Municipal.

| JORNADAS|

•

"Além do físico: reflexão sobre as barreiras à participação cultural"
Ao longo de 2017, e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, a Acesso
Cultura organiza jornadas em todas as Comunidades Intermunicipais do país,
com o objetivo de promover a reflexão acerca do que constitui barreira à
participação cultural, tendo, ao mesmo tempo, a oportunidade de conhecer
melhor as realidades vividas no terreno.

No mês de novembro, e no Alentejo, as jornadas realizam-se ainda no Centro
de Artes e Cultura, em Ponte de Sor, dia 6, e no Instituto Politécnico de Beja,
dia 13, sempre com início às 9h30. A participação é gratuita.
Para mais informação deverá ser consultada a página oficial da Acesso Cultura.

| TEATRO|

•

Olívia & Eugénio – Uma Lição de Amor
Esta produção de Ana Aires, em coprodução com Boca de Cena e CLAP, terá
lugar dia 11 de novembro, às 21h30, no Grande Auditório do Centro de Artes
do Espetáculo de Portalegre.
Nesta peça, mãe e filho enfrentam uma situação extrema onde se questionam
valores que surgem em tempo de crise. Olívia recorda o seu passado, fazendo
um sincero ajuste de contas com todos os que passaram pela sua vida. Sobre
eles, Olívia interroga-se se são mais normais que o seu filho Eugénio, um jovem
com Síndrome de Down. Eugénio, com a sua inocência e doçura, sem dar conta,
leva a sua mãe a reconhecer que ele é o melhor presente da sua vida.

| VISITAS GUIADAS|

•

Ruinas de Tróia: à descoberta da deusa Diana observando o voo de falcões
No próximo dia 4 de novembro, às 15h00, terá lugar mais um evento, em honra
dos deuses romanos, nas Ruínas Romanas de Tróia, situadas na freguesia do
Carvalhal - concelho de Grândola.
Nesse dia será celebrada Diana, a Deusa da Caça, com uma visita guiada
brindada pelo voo livre de falcões, açores e águias. As aves serão ainda as
protagonistas das brincadeiras ao longo da tarde.
Uma homenagem imperdível à mais rebelde das deusas romanas, numa
atividade organizada por Ruínas Romanas de Tróia em parceria com Aves em
Movimento.
Para mais informações sobre as ruínas, valor do bilhete e programas, deverá ser
consultada a página Tróia Resort.

