Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 02 a 05 de novembro de 2021 – 11h00

•

‘A Coragem da Minha Mãe’, de George Tabori
Espetáculo pela Companhia de Teatro Artistas Unidos estará em palco nos dias 11, 12
e 13 de novembro, no Auditório do Centro de Artes Sines, no Auditório da Escola
Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André, e no Auditório
Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém, respetivamente.
A peça incide na improvável salvação da mãe de George Tabori, por ele contada,
aquando da deportação de 4.000 judeus de Budapeste para Auschwitz, em 1944. A
partir da história real de sua mãe, que Tabori homenageia, a peça está repleta de
doçura e lirismo, honrando uma mulher que conseguiu invocar a sua coragem
salvando-se do inferno.
O espetáculo é organizado por AJAGATO - Associação Juvenil Amigos do Gato, em
parceria com os Municípios de Santiago do Cacém e de Sines, no âmbito programa
Litoral EmCena, cofinanciado por FEDER. O programa e mais informação encontramse disponíveis na página do Litoral EmCena, no Facebook.

•

Jorge Colaço e a Azulejaria Figurativa do seu Tempo
Exposição de obras de Jorge Rey Colaço, figura marcante no panorama artístico
português nas primeiras quatro décadas do século XX, inaugura dia 12 de novembro,
pelas 17h00, na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, e dia 13 de novembro, pelas
16h00, no Paço Ducal de Vila Viçosa.
A iniciativa, que pretende dar a conhecer a existência de um importante conjunto de
obras do artista e de espólio documental, contemplará também a apresentação de
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um roteiro com as obras conhecidas de Colaço no Alentejo, e algumas conferências a
divulgar em breve.
Mais informação pode ser consultada na página oficial da Direção Regional de
Cultura do Alentejo, uma das entidades organizadoras da exposição juntamente com
o Museu-Biblioteca Fundação Casa de Bragança e a Direção-Geral do Património
Cultural - Museu Nacional do Azulejo.
•

TravessiaS
Espetáculo multidisciplinar criado e produzido pela coreógrafa Marta Jardim estará
em palco no Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre, nos dias 12 e 13 de
novembro, às 15h00 e às 21h30, respetivamente.
“Debater-se consigo no mundo” é o mote para a travessia de uma mulher nua em si.
Que procura. Que se procura. Uma mulher que está só e é polvo. Ela é tudo e tudo é
parte dela. Uma mulher que se revela, desdobrando-se em múltiplas linguagens e,
pondo a descoberto facetas, estados e emoções, baralha-as e combina-as, numa
tentativa incessante de se perceber.
O espetáculo é organizado pelo Município de Portalegre.
Mais informação pode ser consultada na página do Centro de Artes e do Espetáculo
de Portalegre.

•

'Alentejo, PATRIMÓNIOS'
Com o objetivo de promover o Património Cultural da Região, a Direção Regional de
Cultura do Alentejo organiza a 2.ª edição do projeto 'Alentejo, PATRIMÓNIOS', que
pretende, através de visitas guiadas, dar a conhecer a diversidade cultural da região,
dignificar os atores do saber-fazer tradicional, valorizar o território em todas as suas
especificidades diferenciadoras.
A segunda visita, no próximo dia 13 de novembro, abrangerá o concelho de
Almodôvar, com o apoio do respetivo Município, e contemplará o Museu Manuel
Vicente Guerreiro e o Povoado das Mesas do Castelinho, seguindo-se, após o almoço,
o Museu da Escrita do Sudoeste.
Sobre esta iniciativa, será disponibilizada brevemente mais informação, na página da
Direção Regional de Cultura do Alentejo.
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•

'Voar com a Música - Concertos para pais e filhos’
Organizado e promovido pela Associação Cultural Bolsas d’Originais, este projeto
dinâmico com vivências musicais participativas, no qual reina a diversão e a
variedade de atividades, realiza-se dia 13 de novembro, na Biblioteca Municipal de
Reguengos de Monsaraz. Contempla três sessões distintas, dinamizadas por Daniela
Pinhel e Joana Godinho, às 10h, 11h e 12horas, consoante a faixa etária a que se
dirige. Estão incluídas canções, cantos rítmicos, rimas, lengalengas, interações vocais
e corporais, com e sem recurso a objetos sonoros e adereços escolhidos em função
das caraterísticas de cada faixa etária. A participação é gratuita com lugares limitados
sujeitos a reserva antecipada.
O projeto Voar com a Música conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do
Alentejo e do Município de Reguengos de Monsaraz.
Para mais informação e reservas deve ser consultada a página da Bolsa d’Originais.

•

AlenSons 2021
Festival organizado pela Casa do Povo de Ferreira do Alentejo tem por
objetivos incentivar a prática musical, revelar talentos, valorizar artistas,
compositores e intérpretes e promover a interculturalidade musical,
proporcionando vários espetáculos de qualidade.
A 9.ª edição do festival realiza-se dia 27 de novembro, às 21h00, na Casa do Povo de
Ferreira do Alentejo, apresentando um programa que contempla Sons d’África, com
a participação de Ruca Rebordão (Angola), André Cabaço (Moçambique), Paula
Lourenço (Cabo Verde), entre outros músicos e convidados.
A iniciativa conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e do
Município de Ferreira do Alentejo.

•

“Saramago Mediterrâneo”
Exposição internacional de artes plásticas dedicada a José Saramago e ao romance
“Ensaio Sobre a Cegueira” encontra-se ainda patente ao público no Espaço CRIAR Centro em Rede de Inovação do Artesanato Regional, em Odemira, até ao próximo
dia 16 de novembro.
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A exposição, que encerra a participação de Odemira na edição de 2021 do Festival
Sete Sóis Sete Luas, conta com a participação de 41 artistas de vários países da Rede
Sete Sóis Sete Luas e pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e
entre as 14h00 e as 18h00.
Para mais informação deve ser consultada a página da Câmara Municipal de
Odemira.
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