Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 13 a 16 de junho - 2017 – 11h00

|DANÇA|

•

MINUS 16
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 29 de junho, às 21h30, no Centro de
Artes do Espetáculo de Portalegre.
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.

|DEBATES|

•

Acesso aberto/Opens Access: um mundo novo
É o tema do debate promovido pela Acesso Cultura em quatro cidades, de
Norte a Sul do país, em simultâneo, dia 20 de junho, às 18h30, com entrada
livre. Em Évora será realizado na Direção Regional de Cultura do Alentejo.
Dado a digitalização de coleções museológicas e de outros acervos culturais ter
alcançado uma escala sem precedentes, importa, questionar de que forma as
instituições e o próprio público podem criar novos conteúdos e novas
atividades, a partir desses objetos virtuais e de toda a informação que lhes está
associada.
Moderado pela Museóloga Ana Rita Costa e com a presença dos convidados:
António Cachopas, Cármen Almeida e Zélia Parreira, este debate será uma
primeira abordagem ao tema da conferência anual da Acesso Cultura, Acesso
Aberto | Open Access: novos conteúdos, novas relações, novos horizontes, que
se realizará também em Évora, em outubro próximo.

A iniciativa é organizada por Acesso Cultura, com o apoio da Direção Regional
de Cultura do Alentejo.

|ENCONTROS|

•

Moinhos’2017 – IV Encontro Nacional de Molinologia
Realiza-se nos próximos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Artes e Cultura de
Ponte de Sor.
A presente edição integra um programa académico em torno das diferentes
tipologias de moinhos e estruturas de moagem, contemplando também uma
visita guiada à Fábrica de Moagem de Cereais e Descasque de Arroz e aos
Moinhos de Água de Rodízio, em Ponte de Sor, bem como aos Moinhos de
Maré no Estuário do Tejo (Barreiro e Seixal).
Havendo necessidade de inscrição prévia, deverá ser consultado o programa
específico do evento, na página web da Rede Portuguesa de Moinhos e
contactado o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor para mais informações.
A iniciativa é organizada pela Rede Portuguesa de Moinhos, Município de
Ponte de Sor e Etnoideia.

|EXPOSIÇÕES|

•

Guardou-os a Terra...
É o nome da exposição que se encontra patente no Núcleo Museológico da Rua
do Sembrano, em Beja, proporcionando ao público uma pequena viagem pela
evolução humana desde a aurora da humanidade até aos homens
anatomicamente modernos.
Integrada no Ciclo Expositivo Sob a Terra e as Águas - Porque há sempre novas
histórias para contar..., numa organização conjunta da Câmara Municipal de
Beja, EDIA e Direção Regional de Cultura do Alentejo, esta exposição pode ser
visitada até meados de agosto e, tal como as que se lhe seguirão, será
complementada com um conjunto de conferências.

|FESTIVAIS|

•

O Tapete está na Rua - 2017
Até ao próximo dia 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, estendidos pelas ruas e locais
nobres do centro histórico, é 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.

•

18.ª Mostra Internacional de Teatro de Santo André
Organizada pela Associação AJAGATO, decorre até 28 de junho envolvendo
quatro concelhos do litoral alentejano: Santiago do Cacém, Sines, Grândola e
Odemira, estendendo-se, também, a Setúbal e Lisboa.
O programa deste festival, recheado de espetáculos apresentados por
companhias nacionais e estrangeiras, marcados pela singularidade e
diversidade de linguagens, é completado com exposições, oficinas e uma
palestra.
O evento conta, entre outros, com o apoio do Município de Santiago do Cacém
e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|MÚSICA|

•

Caminho, Verdade e Vida: Motetes e Prelúdios Corais de Johann Sebastian Bach
É o tema do concerto, com entrada gratuita, que encerra a 13.ª edição do
Festival Terras Sem Sombra, dia 17 de junho, às 21h30, na Catedral de Beja.
Os motetes e prelúdios de Johann Sebastian Bach serão interpretados pelo
Coro Gulbenkian, dirigido por Michel Corboz, acompanhado por Fernando
Miguel Jaloto (órgão) Sofia Diniz (viola de gamba) e Marta Vicente (contrabaixo
barroco).

O projeto Terras sem Sombra, fundado em 2003, é da responsabilidade da
Associação Pedra Angular, em estreita ligação com o Departamento do
Património da Diocese de Beja, em parceria com várias entidades.

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

