Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 09 a 12 de novembro de 2021 – 11h00

•

São José Devoção e Arte
Exposição que inaugura na Igreja do Salvador, em Évora, no próximo dia 11 de
novembro, às 17h30, no âmbito do Ano de São José e dos 150 anos da proclamação
do Santo como Padroeiro da Igreja Universal.
A mostra pretende dar a conhecer os testemunhos da devoção a São José na
Arquidiocese de Évora, através da escultura, da pintura e outras artes ornamentais e
contribuir para um melhor conhecimento deste santo que foi marido da Virgem
Maria, pai de Jesus e padroeiro universal da Igreja Católica.
A organização da iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção Regional de
Cultura do Alentejo e a Arquidiocese de Évora/Departamento Arquidiocesano da
Pastoral da Cultura e Bens Culturais.
Mais informação disponível na página da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

E o que fazer com o violoncelo?
É a 43.ª produção da companhia ‘a bruxa TEATRO’, a partir da obra do autor
contemporâneo Màtei Visniec, com encenação de Figueira Cid, que estreia dia 11 de
novembro, às 21h30, no Espaço Celeiros, em Évora.
O espetáculo, que incide no absurdo da condição humana analisada no seu próprio
quotidiano, estará em cena de quarta – feira a sábado, até 27 de novembro, sempre
às 21h30.
Esta peça, em coprodução com a Câmara Municipal de Évora, conta com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo, Associação PédeXumbo e Rádio Diana FM.
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Deve ser efetuada reserva através dos contactos d’a bruxa Teatro e consultada a
respetiva página no Facebook para mais informação.
•

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
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.

•

'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 da realização 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, contando com o apoio do respetivo Município.
O ponto de encontro será em Santa Clara -a - Nova, às 10h00, no Museu Manuel
Vicente Guerreiro, de onde se partirá para Mesas do Castelinho, seguindo-se, após o
almoço, para o Museu da Escrita do Sudoeste.
As inscrições são gratuitas, limitadas a 30 pessoas. Para mais informação deve ser
consultada a página da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

•

As minhas mais...marionetas
Espetáculo de Manuel Costa Dias, Companhia Trulé - Investigação de Formas
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Animadas, terá lugar dia 13 de novembro, às 11h00, no Cineteatro Granadeiro, em
Grândola.
Trata-se de um espetáculo antológico que sintetiza mais de trinta anos de trabalho,
pesquisa e conhecimento de diversas técnicas de construção e manipulação de
fantoches. Em “As minhas mais...marionetas” os bonecos ganham vida, tocados
pelos dedos mágicos do titereiro, mostrando-nos pedaços de vida em histórias de
sonhar e de encantar.
Para mais informação deverá ser contactado o Cineteatro Granadeiro e consultada a
página oficial da Câmara Municipal de Grândola.
•

Cartas na Mesa
Uma comédia explosiva, de Produções Fora de Cena, com encenação de Carlos Areia,
estará em palco no Cineteatro Francisco Ventura, em Gavião, dia 21 de novembro, às
16h00.
O elenco conta com Carlos Areia, João Amiano, Patrícia Candoso e Rosa Bela.
Um original francês (Strip Poker) do autor Jean-Pierre Martinez, um texto de uma das
melhores escolas de comédia, promete ao público muitas gargalhadas.
Para mais informação deve ser contactado o Cineteatro Francisco Ventura e
consultada a página oficial da Câmara Municipal de Gavião.

•

Festival AlenSons 2021
Realiza-se dia 27 de novembro, às 21h00, na Casa do Povo de Ferreira do Alentejo,
sob o tema Sons d’África, com a participação de Ruca Rebordão (Angola), André
Cabaço (Moçambique), Paula Lourenço (Cabo Verde), entre outros músicos e
convidados.
Organizado pela Casa do Povo de Ferreira do Alentejo o festival AlenSons tem por
objetivos incentivar a prática musical, revelar talentos, valorizar artistas,
compositores e intérpretes, promover a interculturalidade musical e proporcionar
espetáculos de qualidade.
A iniciativa conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e do
Município de Ferreira do Alentejo. Para mais informações deverá ser contactada a
Casa do Povo de Ferreira do Alentejo.
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