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|DANÇA|

•

Flamenco Feeling
Espetáculo que será apresentado pela companhia espanhola Ballet Flamenco
de Madrid, dia 9 de abril, às 21h30, no Auditório Municipal António
Chainho, em Santiago do Cacém.
Com encenação de Luciano Ruiz, Flamenco Feeling, é inspirado na poesia de José Marti
e interpretado ao vivo por quatro músicos e seis bailarinos. Um espetáculo onde a
poesia, a dança e o canto nos levam numa viagem pela geografia do flamenco, fazendo
um percurso pelos diferentes estilos e recuperando a riqueza da cultura popular
espanhola.

A apresentação deste espetáculo, que será a última das oito atuações que a
Companhia se encontra a realizar em diversas cidades portuguesas, desde 30
de março, conta com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

|EXPOSIÇÕES|

•

Emoções Fortes…Flagrantes Únicos…
É o nome da exposição de fotografia da autoria de João Carpinteiro, que pode
ser visitada no Forte da Graça, em Elvas, até 30 de junho de 2017.
A mostra apresenta 48 fotografias, com pormenores do Forte da Graça,
realizadas durante uma uma visita àquele monumento nacional, classificado
como Património Mundial, pela UNESCO.
A iniciativa é organizada pela Fundação João Carpinteiro - Museu Municipal
de Fotografia, com o apoio da Câmara Municipal de Elvas.

•

[O Arquivo como Cidade]

Patente na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, até 30 de abril, esta
exposição, de Duarte Belo, é constituída por 400 fotografias, registadas em
diferentes locais e cidades, que retratam paisagens, edifícios e detalhes
arquitetónicos. A mostra foi inaugurada no contexto do Colóquio O ARQUIVO
COMO

CIDADE: História e Turismo na Cidade de Évora, organizado pela

Universidade de Évora - CIDEHUS, em parceria com a Fundação para a Ciência e
a Tecnologia, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e Duarte Belo.

|LITERATURA|

•

“Sobreviventes”
É o título da mais recente obra de Olinda Gil, que será apresentada no
Auditório da Biblioteca Municipal de Aljustrel, dia 8 de abril, às 16h30, no
âmbito da iniciativa Encontros com a Escrita, organizada pelo Município de
Aljustrel.
Nesta coletânea de contos, a escritora analisa a sociedade atual e o rumo que
esta segue. “Um mundo onde não se vive, antes se sobrevive, assistindo-se ao
sacrifício daqueles que pouco têm para alimentar o desejo secreto de um
futuro melhor, não se conformando com o destino que lhes é forçado”.
Natural de Beja mas, a residir em Aljustrel, Olinda Gil é licenciada em Línguas e
Literaturas Modernas e mestre em Ensino do Português e das Línguas Clássicas.
É um dos membros fundadores da ASSESTA - Associação de Escritores do
Alentejo.

|MÚSICA|

•

Transporte Coletivo
É o nome do mais recente trabalho de José Salgueiro que, no próximo dia 7 de
abril, às 21h30, será apresentado em Évora, no Teatro Garcia de Resende, com
um concerto de lançamento do CD, editado por Adufmusica, com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo.

Este projeto, pautado por temas de grande riqueza melódica e rítmica, resulta
do trabalho de composição e bateria, a cargo de José Salgueiro, acompanhado
pelos músicos João Paulo Esteves da Silva (piano), Guto Lucena (clarinete baixo
e sax alto), Cícero Lee (contrabaixo) e Mário Delgado (guitarra).
'Transporte Coletivo' é música cativante, inteligente e plena de humor, um som
fresco e atual.
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Évora com o apoio de
Direção Regional de Cultura do Alentejo, CENDREV, Antena 2 e Costini - Custom
Drums.

•

O Castelo do Duque de Barba – Azul, de Béla Bartók
Concerto que se realizará dia 8 de abril, às 21h30, na Basílica Real de Nossa
Senhora da Conceição, em Castro Verde, integrado na 13.ª edição do Terras
sem Sombra - Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo.
A interpretação desta Ópera em Um Ato estará a cargo da Meio-soprano
Apollonia Szolnoki e do tenor Antal Cseh, acompanhados ao piano por Andras
Rakai.
O Festival Terras Sem Sombra, organizado pela Associação Pedra Angular e
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, decorre
até dia 1 de julho, abrangendo ainda os concelhos de Serpa, Ferreira do
Alentejo, Sines e Beja.

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

