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|COLÓQUIOS|

•

"Sines, o Porto e o Mar. História e Património"
É o título do colóquio que decorrerá em Sines, entre os dias 7 e 9 de setembro
de 2017, cujas inscrições já se encontram abertas.
Neste colóquio, que contará com a presença de diversos investigadores
nacionais e internacionais, irá debater-se 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 ou
a problemática da escravatura.
A iniciativa é organizada pelo Município de Sines contando com o apoio da
Administração do Porto de Sines e da Direção Regional de Cultura do Alentejo,
entre um conjunto de outras entidades.
As inscrições deverão ser efetuadas através da página na internet da Câmara
Municipal de Sines.

|EXPOSIÇÕES|

•

'Arqueologia em Portugal, Recuperar o Passado em 2015 '
É o nome da exposição que pode ser visitada no Pátio da Casa de Burgos, em
Évora, até 18 de março.
Esta exposição divulga a atividade arqueológica no território nacional, com
destaque para as intervenções consideradas de maior relevo, sendo apresentadas
duas intervenções de cada uma das regiões nacionais do continente e dos
arquipélagos.

A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Direção
Geral do Património Cultural e Direções Regionais de Cultura do Algarve, Centro,
Norte, Madeira e Açores, com a colaboração do Município de Évora.

|MÚSICA/DANÇA|

•

Concerto Baile Folk com Mara e Sergio Cobos
Organizado pela PédeXumbo, realiza-se dia 10 de março, às 22 horas, nos
Antigos Celeiros da EPAC, em Évora.
A cumplicidade musical que existe entre uma Alentejana e um Galego são o
mote deste duo. Ele quer que ela só cante, ela quer cantar as músicas dele e
juntos têm longas conversas musicais. Entre modas, muñeiras, originais e
improvisações, este baile é um convite para quem quer viajar, bailando, por
diferentes sonoridades. Dia 11 de março, Sérgio Cobos orientará a Oficina de
Danças Galegas.

|MÚSICA|

•

“Tenho Barcos, Tenho Remos”
É o nome do espetáculo, integrado no programa de Evocação de José Afonso –
30 Anos, que se realizará dia 11 de março, às 22 horas, no Auditório Municipal
António Chainho, em Santiago do Cacém.
O Coral Harmonia, de Santiago do Cacém, o Coral Clube Galp Energia, de Vila
Nova de Santo André e o Coral Atlântico, de Sines, recriam na polifonia das suas
vozes, temas de José Afonso, havendo ainda lugar às palavras com poemas da
sua obra, não musicados, ditos por Ana Zorrinho.
A organização é da Quadricultura – Associação Cultural, AJAGATO e Associação
José Afonso, contando, entre outros, com o apoio da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém.

|TEATRO|

•

Fada Oriana

A partir do texto de Sophia de Mello Breyner Andressen, este espetáculo
infantil, pelo Varazim Teatro, realiza-se dia 11 de março, às 16 horas, no Pax
Julia - Teatro Municipal de Beja.
Nesta história encontramos o dom da proteção sobre os seres mais frágeis que
vivem numa floresta e as tão humanas oscilações entre a solidariedade, o
sentido da responsabilidade e o egoísmo e a vaidade. Encontramos, como é
próprio de muitos contos tradicionais e para a infância, as peripécias de uma
luta entre o bem e o mal.
Com música e sonoplastia originais, o espetáculo transporta-nos ao mundo
encantado das fadas, revelando que até os seres mágicos têm sentimentos
humanos.
Esta iniciativa integra a 4.ª edição do FITA - Festival Internacional de Teatro do
Alentejo, organizada pela Companhia Lendias d’Encantar, que decorre até 25
de março em diversos concelhos do Alentejo, contando com o apoio dos
respetivos Municípios.
•

"Março Teatro | Portalegre"
A Câmara Municipal de Portalegre promove, em colaboração com diferentes
Instituições e Associações Locais, um conjunto de iniciativas relacionadas com o Teatro
durante o mês de março.
Ao longo deste mês, o Teatro percorre diversos espaços e lugares do Concelho de
Portalegre com um programa comemorativo que conta com ateliês, workshops,
Oficinas de Teatro, "Teatro Radiofónico", bem como espetáculos para todos os
públicos, produzidos quer por companhias e nomes do panorama nacional e
internacional, quer por grupos de Teatro do Concelho, que se dedicam a esta arte.
Estas são algumas das propostas que assinalam o Dia Mundial do Teatro, celebrado a
27 de março.

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

