Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 12 a 15 de outubro de 2021 – 11h00

•

ReCoVered2020 / 2.ª edição
Catarina Branco, coreógrafa/bailarina residente no Porto, vai iniciar a 2.ª edição do
seu projeto coreográfico ReCoVered2020 em quatro cidades portuguesas, tendo
convidado Sérgio Noé Quintela para juntos abraçarem as quatro residências
criativas abertas às comunidades locais, onde todos terão voz ativa.
Em Beja a residência criativa de dança contemporânea realiza-se de 18 a 22 de
outubro, no Museu Regional Rainha D. Leonor e as inscrições estão abertas até dia
15 deste mês.
Toda a comunidade de Beja é convidada a participar neste projeto inclusivo. Destas
residências criativas resultará um espetáculo a estrear a 28 de novembro na Casa das
Artes do Porto.
A iniciativa conta com o financiamento de Direção-Geral das Artes e com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo - Museu Regional de Beja e Município de
Beja, entre outras entidades. Mais informação e inscrições através do e-mail
catarina.branco92@gmail.com .

•

4.ª edição de ‘Conversas com Dança’
Sob o tema “A Dança em Tempos de Confinamento”, a Associação PédeXumbo
organiza a 4.ª edição deste ciclo de conversas que se realiza dia 16 de outubro, às
15h00, na Casa de Burgos (R. de Burgos, 5), em Évora.
A presente edição, que conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do
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Alentejo, será um momento de partilha de experiências de dança em tempos de
confinamento, de adaptações feitas para que estruturas e bailarinos continuassem a
sua atividade, bem como um debate sobre consequências diretas que a pandemia
trouxe a esta área artística.
Os convidados para esta conversa são Enrique Matos, do Espaço Baião; Pedro
Fidalgo Marques, cofundador e Presidente da PlataformaDança – Associação
Nacional de Dança e Isabel Galriça, solista na Companhia Nacional de Bailado. A
moderação estará a cargo de Marta Guerreiro, coordenadora da Associação
PédeXumbo.
A entrada é livre.
Mais informação sobre a iniciativa está disponível na página da PédeXumbo .
•

Beatriz, a infeliz

Peça de teatro a partir da adaptação de “Béatrice”, da obra “Decameron”, de
Giovanni Voccaccio, estará em palco no Cine – Granadeiro, em Grândola, dia 16 de
outubro, às 21h30.
Com encenação de Leonor Alcácer e João Brás, este espetáculo tem entrada gratuita
mediante reserva de lugar, sujeita à lotação do espaço.
A organização é da Câmara Municipal de Grândola que disponibiliza na sua página
oficial mais informação sobre esta e outras iniciativas que entre os dias 15 e 22 de
outubro assinalam as comemorações do Dia do Concelho de Grândola que celebra
477 anos.
•

'Évora Teatro Fest' - Festival de Teatro Profissional em Évora
Promovido e organizado por 'a bruxa TEATRO' este festival encontra-se a
decorrer em Évora, nos ex - celeiros da EPAC, até dia 23 de outubro, com uma
programação focada na criação teatral contemporânea desenvolvida em território
português.
Através desta iniciativa que conta com companhias oriundas da Covilhã, Faro, Lisboa,
Montemor-o-Novo, Setúbal e Sintra, pretende dar-se visibilidade a companhias
nacionais de vários pontos do país e apresentar ao público diferentes linguagens
artísticas do teatro contemporâneo.
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A Bruxa Teatro, estrutura financiada pela Direção-Geral das Artes, desenvolve o
festival em coprodução com a Câmara Municipal de Évora, contando com o apoio da
Direção Regional de Cultura do Alentejo, Diana FM, Antena 1 e Recicloteca.
O programa e mais informação sobre reservas podem ser consultados na página d’A
Bruxa Teatro, na internet.

•

'Longue Marche'
Espetáculo de dança do coreógrafo Rodrigo Teixeira terá lugar dia 23 de outubro, às
18h30, no Centro Musibéria, em Serpa.
'Longue Marche', é uma reflexão sobre a memória, a extinção e o constante
confronto com um quotidiano acelerado, marcado pelo consumo em massa e por
experiências fugazes.
Organizado pela Associação Cultbéria/Musibéria, com o apoio institucional do
Município de Serpa, o espetáculo tem entrada gratuita mediante reserva prévia de
bilhete através dos contactos do Musibéria, disponíveis na respetiva página do
Facebook .

•

Seminário Arquitetura em Terra - "Terra Material Regenerativo"
Terá lugar na Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém, nos dias 6 e 7 de
novembro de 2021, organizado pela Associação Centro da Terra.
O congresso destina-se a todos os profissionais da área da construção e ao público
em geral e tem como último prazo para inscrição o próximo dia 25 de outubro.
A iniciativa conta com o apoio do Município de Santiago do Cacém.
O programa, formulário de inscrição e mais informações encontram disponíveis na
página da Associação Centro da Terra.

•

Porta para Goa
É o nome da exposição fotográfica do moçambicano Sérgio Santimano, patente no
Centro de Interpretação Garcia de Orta, em Castelo de Vide, onde pode ser visitada
até 31 dezembro do corrente ano.
“Porta para Goa” é um convite à descoberta de recantos, paisagens e práticas de
3

Goa, território onde Garcia de Orta, prestigiado médico quinhentista de Castelo de
Vide, e autor do livro Colóquio dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia,
viveu metade da sua vida e até à sua morte.
A iniciativa é organizada por: Câmara Municipal de Castelo de Vide, Observatório da
Língua Portuguesa e Fundação Oriente.
Mais informação pode ser obtida através da página oficial da Câmara Municipal de
Castelo de Vide .
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