Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 6 a 9 de junho - 2017 – 11h00

|COLÓQUIOS|

•

"Sines, o Porto e o Mar. História e Património"
É o tema do Colóquio para o qual já se encontram abertas as inscrições, que se
realizará em Sines, dias 7 e 8 de setembro.
Terá lugar no Auditório da Administração do Porto de Sines e no Centro de
Artes de Sines, contando com a presença de diversos investigadores nacionais e
internacionais. Serão debatidos não só o papel do porto de Sines na História,
mas também, de um ponto de vista nacional, os temas das rotas marítimas e
comércio intercontinental, o património portuário português e a problemática
da escravatura.
A iniciativa é organizada pelo Município de Sines com o apoio da Administração
do Porto de Sines e da Direção Regional de Cultura do Alentejo, entre um
conjunto de outras entidades.
Para mais informação e inscrições deverá ser consultada a página do Município
de Sines na internet.

|CONCURSOS|

•

Concurso de Fotografia “Olhares – Gentes, sabores e tradições”
Organizado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, este concurso, que
decorre até 15 de julho de 2017, tem como objetivo principal destacar o
potencial do turismo no concelho, pretendendo que cada trabalho fotográfico
revele um olhar único e original sobre as tradições existentes e a descoberta e
divulgação da riqueza tradicional, cultural, gastronómica e humana.

O concurso é de âmbito internacional e destina-se a todos os que habitem ou
visitem o município de Santiago do Cacém e retratem o mesmo através de
fotografias originais.
O regulamento encontra-se disponível para consulta na página oficial da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

|DANÇA|

•

A Perna Esquerda de Tchaikovski
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 dia 11 de junho, às 18 horas, no Pax Julia –
Teatro Municipal de Beja.
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.

|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.

•

Emoções Fortes…Flagrantes Únicos…
É o tema 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.

|FESTIVAIS|

•

O Tapete está na Rua - 2017
De 9 a 18 de junho, a Câmara Municipal de Arraiolos promove e valoriza o
Tapete de Arraiolos, tendo por objetivo salvaguardar, preservar e divulgar a
identidade arraiolense.
Com destaque para os Tapetes de Arraiolos, que estarão estendidos pelas ruas
e locais nobres do centro histórico, será dinamizado um conjunto de atividades
culturais e de animação ligadas ao associativismo, determinantes para o
desenvolvimento e para a afirmação do concelho. A par dos espetáculos
programados, "o Tapete está na Rua" integra um conjunto de atividades que
visam promover o turismo no concelho de Arraiolos.

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

