Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 16 a 19 de maio - 2017 – 11h00

|DOCUMENTÁRIOS|

•

“Al Berto, a vida errante”, de Pedro Caldas
No ano do 20.º aniversário da morte do poeta Al Berto, figura principal da
cultura em Sines e nome incontornável da cultura portuguesa, a Direção
Regional de Cultura do Alentejo apoia, juntamente com outras entidades, a
apresentação documentário "Al Berto, a vida errante", do realizador Pedro
Caldas, com produção da Chiaroscuro.
Em abril o documentário foi apresentado em Sines, e agora, no mês de maio,
será apresentado, dia 19, em Évora, no Auditório Soror Mariana, e dia 31, no
Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre, sempre às 21h30.
A entrada é gratuita sujeita ao número de lugares disponível.
Estas apresentações contam ainda com o apoio de Cinema Fora - dos - Leões, e
Município de Portalegre - Centro de Artes do Espetáculo, respetivamente.

|EXPOSIÇÕES|

•

Clima Expo 360°
É o nome da exposição sobre as alterações climáticas que pode ser visitada no
Castelo de Portalegre, até dia 26 de maio.
Já esteve patente em Évora, nas instalações da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo, e é uma criação original de
Universcience - Science Actualités (Paris).
No seu percurso itinerante, Clima Expo 360° irá percorrer o Alentejo Litoral e o
Baixo Alentejo, durante o mês de junho.
A exposição aborda o tema das Alterações Climáticas causadas pelas emissões
dos gases com efeito de estufa, resultantes das atividades humanas,

proporcionando uma melhor compreensão do sistema climático através das
últimas

observações,

simulações

e

análises

de

vários

cientistas.

A iniciativa é organizada conjuntamente por diversas entidades, entre as quais:
CCDRA, Município de Portalegre, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo,
Agência Portuguesa do Ambiente, Institut Français e Universidade de Lisboa.

|FESTIVAIS|

•

Festival Islâmico de Mértola
Entre os dias 18 e 21 de maio, a magia e a atmosfera deste festival regressam
às ruas do Centro Histórico de Mértola, onde a herança islâmica da Vila-Museu
se misturará com mercadores, artesãos e artistas vindos da bacia do
Mediterrâneo.
O souk será o coração do evento que desperta os sentidos, onde a cultura
estará a cada esquina, com espetáculos, livros, exposições, gastronomia,
cinema e muita música. O nascer e pôr do sol serão assinalados, nestes quatro
dias, pela Comunidade Islâmica Espanhola, que mais uma vez se associa ao
Festival, numa celebração cultural única, em que os valores da tolerância, da
amizade entre povos e da liberdade estão presentes em todas as iniciativas.
O Festival Islâmico conta com a sua 9.ª edição, organizada pela Câmara
Municipal de Mértola, em parceria com as instituições locais, e realiza-se de
dois em dois anos.

•

XXIII Festa Ibérica da Olaria e do Barro
Os dois maiores centros oleiros da Península Ibérica, S. Pedro do Corval, no
concelho de Reguengos de Monsaraz e Salvatierra de los Barros, na
Extremadura espanhola, juntam-se, mais uma vez na organização deste
certame que decorre em S. Pedro do Corval, de 18 a 21 de maio.
O programa contempla encontro de oleiros e ceramistas, exposições e venda
de olaria e cerâmica; Jornadas Ibéricas de Olaria e Cerâmica;

produção

de

trabalhos ao vivo; Circuito das Olarias de S. Pedro do Corval e Festival Música
Ibérica.

O evento é organizado em conjunto pelos Municípios de Reguengos de
Monsaraz e Salvatierra de los Barros e pela Junta de Freguesia de Corval.

|MÚSICA|

• XX Semana da Porta Aberta
No âmbito da semana de acesso livre ao Conservatório Regional de Évora,
durante a qual a população foi convidada a assistir ao decurso normal das
atividades em curso, dia 19 de maio, às 17h30, realiza-se em Évora, no Museu
Nacional Frei Manuel do Cenáculo, um Concerto de Guitarra pelo Quarteto de
Guitarras e alunos do Conservatório Regional.
A iniciativa é organizada por Eborae Mvsica - Conservatório Regional de Évora,
com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo - Museu Nacional Frei
Manuel do Cenáculo.

|VISITAS ENCENADAS|

•

À DO TEATRO - Visitas encenadas à Sede do Teatro do Mar
Entre os dias 16 e 19 de maio, os Serviços Educativos da companhia Teatro do
Mar e do Centro de Artes de Sines, em articulação, realizam, às 10 e às 11
horas, visitas encenadas aos bastidores da atividade artística do Teatro do Mar,
de uma forma lúdica e interativa.
A iniciativa visa a aproximação física e afetiva ao fazer teatral, pela comunidade
escolar, procurando sedimentar uma cumplicidade que promova a formação e
sensibilização de novos públicos.
Os infantários e escolas do concelho deverão efetuar marcação através do
Serviço Educativo do Centro de Artes de Sines.

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

