Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 18 a 21 de junho - 2019 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|
•

Impossibile creato
A exposição constituída por obras do italiano Marco Dell'Agnello, conhecido
por Ascanio no mundo da arte, pode ser visitada até 6 de julho de 2019, no
Centrum Sete Sóis Sete Luas de Ponte de Sor, com o apoio do Município de
Ponte de Sor.
Algo de muito invulgar nesta exposição é o facto de as pinturas expostas terem
sido realizadas com materiais pobres, como por exemplo a ferrugem ou velhos
objetos do quotidiano.
Neste âmbito são apresentados trabalhos de natureza abstrata que falam da
paixão do artista, que é precisamente a pintura feita a partir de materiais
descartados, que foram recuperados e transformados em obras de arte.
Com a pintura de Ascanio, entramos num labirinto onde a história, o tempo e o
amor se imiscuem de forma a comunicar sentimentos e emoções.
Para mais informação deverá ser consultada a página do Festival Sete Sóis Sete
Luas.

•

‘Tapeçarias de Portalegre’
Patente nas Oficinas de Formação e Animação Cultural, em Aljustrel, até 22 de
junho, esta exposição integra duas grandes obras do conjunto das oito
tapeçarias Gare Marítima de Alcântara, da autoria de Almada Negreiros, que
pertencem à coleção da Associação Mutualista Montepio. São ainda
apresentadas tapeçarias sob cartão de Armando Alves, António Charrua, Costa
Pinheiro, Graça Morais, Menez, Nadir Afonso, entre outros.

Para mais informação pode ser consultada a página do Município de Aljustrel,
entidade organizadora em colaboração com a Manufatura de Tapeçarias de
Portalegre.

|MÚSICA|
•

Rota dos Coretos do Alto Alentejo
É o nome da iniciativa que pretende homenagear e imortalizar a perpetuação
dos coretos do Alto Alentejo, salas de espetáculos de outros tempos, com um
programa que conta com a atuação de 12 Bandas Filarmónicas e abrange 13
coretos do distrito de Portalegre.
Esta iniciativa, organizada pela Fundação INATEL em parceria com a Federação
das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre, encontra-se a decorrer até
15 de setembro próximo e os concertos são gratuitos.
O programa encontra-se disponível na página da Fundação INATEL.

•

3 órgãos de Oldovino em Concerto
É o nome do concerto que abre o ‘Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S.
Francisco - Música nas Igrejas’, dia 29 de junho, às 18 horas, na Igreja de S.
Francisco, em Évora.
Os organistas Liuwe Taminga, Luca Scandali e Rafael Reis, 3 coros e 3 grupos de
instrumentos antigos, interpretarão duas obras contemporâneas de Eurico
Carrapatoso e obras eborenses dos séculos XVII e XVIII, sob direção de Octávio
Martins.
O ‘Ciclo de Concertos de Órgão da Igreja de S. Francisco - Música nas Igrejas’
decorrerá entre os meses de julho e novembro, em Évora, Alvito, Arronches,
Almodôvar, Sousel e Elvas, e a entrada é livre.
Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Paróquia de S. Pedro de Évora e a
Direção Regional de Cultura do Alentejo, com a colaboração das Dioceses e
Municípios envolvidos.

O programa estará brevemente disponível nas páginas da Igreja de São
Francisco e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|TEATRO|
•

FAKE
É a 45.ª produção da companhia Baal17, que estreia dia 20 de junho, no Largo
de Santa Maria, em Serpa, onde será apresentado até dia 22 deste mês,
sempre às 21h30.
Neste espetáculo de teatro de rua, fartas das conversas sobre a falta de
dinheiro, de trabalho, de futuro e a falta de jeito da Isabel para o karaoke,
quatro amigas põem-se a imaginar:
- “Como seria se a nossa aldeia tivesse muitos turistas?”
- “Ficávamos ricas e a tua mãe era despejada para construir um Alojamento
Local...”
Com este sonho começam a inventar boatos para atrair visitantes até que são
apanhadas na teia, ao ponto em que as próprias já não têm a certeza sobre o
que é real e o que é FAKE. A entrada é livre.
Para mais informação deve ser consultada a página da companhia de teatro
Baal 17.

•

A FELICIDADE
Esta nova produção do Projecto Ruínas, estreia dia 27 de junho em Montemor
– o – Novo, no Cineteatro Curvo Semedo, onde estará em palco até dia 29
deste mês, sempre às 21h30.
Neste espetáculo, uma cantora marcou um encontro com Deus quando ficou
doente: um suposto tumor nas cordas vocais. Com as suas preces, julgou que o
seu talento lhe garantia a proximidade (um lugar vip) com o criador. Curada,
passado o susto, de regresso ao quotidiano, a cantora debate-se com a
impossibilidade de se conciliar com as coisas simples da vida e terá de aceitar o
seu destino.

Mais informações disponíveis na página do Projecto Ruínas.

•

"Hot tea"
Espetáculo pela companhia GATO SA que terá lugar dia 29 de junho, às 21h30,
no Centro de Artes de Sines.
A partir de textos de Harold Pinter, prémio Nobel da Literatura 2005 e
considerado um dos mais importantes renovadores do teatro moderno, "Hot
tea" é baseado em “Nova Ordem Mundial”, “A Noite”, “O Candidato”,
“Conferência de Imprensa”, “É só isso” e “Victoria Station”, seis histórias curtas
de gente comum, encenadas por Mário Primo.
Este espetáculo encerra o programa de teatro do mês de junho no Centro de
Artes de Sines, organizado pela Câmara Municipal de Sines, com a
parceria da AJAGATO.
Mais informações podem ser consultadas na página do Município de Sines.

|VISITAS GUIADAS|
•

Visitas ao Património – Alentejo 2018/2019
Encontram-se abertas as inscrições para as próximas visitas guiadas, que se
realizam dia 22 de junho ao Sítio Arqueológico de Miróbriga, às 10h, e ao
Centro Histórico de Santiago do Cacém, às 14h30. A iniciativa dirige-se a um
grupo de até 25 pessoas e as inscrições são gratuitas.
Estas visitas são organizadas pela Direção Regional de Cultura do Alentejo com
a colaboração do Município de Santiago do Cacém. Para mais informação e
inscrições deve ser consultada a página da Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

