Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 20 a 23 de junho - 2017 – 11h00

|DANÇA|

•

No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos
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 28 de junho, às 21h30, no Centro de
Artes de Sines.
Será também no Centro de Artes de Sines que, dia 1 de julho, às 21h30, a CNB
encerrará a sua digressão no Alentejo, com o apoio da respetiva Direção
Regional de Cultura, apresentando o espetáculo A Perna Esquerda de
Tchaikovski.

|CONFERÊNCIAS|

•

II Conferências Internacionais de Elvas
Subordinadas ao tema "750 Anos de São Domingos em Elvas", realizam-se nos
próximos dias 23 e 24 de junho, no Museu Militar de São Domingos, em Elvas.
O evento resulta de uma parceria entre a AIAR- Associação de Desenvolvimento
pela Cultura, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Fraternidade Leiga de
São Domingos, Museu Militar e Município de Elvas.
As inscrições são gratuitas.

|EXPOSIÇÕES|

•

“Retratos em Sépia”
É o tema da exposição de fotografia, de Luís Calado, que pode ser visitada em

Ferreira do Alentejo, na Ermida de São Sebastião, de 23 a 26 de junho, das 18
às 21 horas.
A iniciativa integra a Feira Nacional da Água e do Regadio e é organizada pela
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.

•

Esculturas de Papel - Origami, de João Charrua
Patente em Portel, na Capela de Santo António, esta exposição pode ser
visitada até 30 de julho, diariamente, das 9h30 às 13h e das 15h às 18h30.
Natural de Beja, João Charrua faz origami, arte japonesa que consiste em criar
figuras dobrando folhas de papel. Os seus modelos, autênticas esculturas de
papel, são reconhecidos pela comunidade nacional e internacional de origami.
A exposição é organizada pelo Município de Portel.

|FESTIVAIS|

•

O Ammaia Festum – O Renascer de uma Cidade Romana
Primeira edição do festival promovido pelo Município de Marvão e Fundação
Cidade de Ammaia, que decorrerá nos dias 24 e 25 de junho, com o intuito de
dinamizar, divulgar e valorizar o património histórico-cultural, material e
imaterial, do Concelho de Marvão.
Esta animação histórica na Cidade Romana de Ammaia, classificada como
Monumento Nacional desde 1949, alia Património e Cultura, numa estratégia
integrada e diferenciadora, com o intuito de potenciar o crescimento do setor
turístico e incrementar o número de visitantes.
Mercado de Rua, Espetáculos de Recriação Histórica, Música, Dança, Comédia,
Lutas de Gladiadores e Banquete, oferecido a todos os visitantes, são algumas
das iniciativas a não perder.

|MÚSICA|

•

Recital de Flauta Transversal e Órgão
Realiza-se em Évora, na Igreja do Espírito Santo, dia 30 de junho, às 21h00.
Com Beatriz Pereira, do Instituto Gregoriano de Lisboa, na flauta, e Alice Rocha,
do Conservatório Regional de Évora, no órgão, este recital é organizado por

Eborae Mvsica - Conservatório Regional de Évora e Instituto Gregoriano de
Lisboa.

|TEATRO|

•

‘A Bilha Quebrada’
A Companhia Teatro da Terra estreia a sua nova produção, 'A Bilha Quebrada',
de Heinrich Von Kleist, que estará em palco, no Teatro Cinema de Ponte de Sor,
dia 21 de junho a 2 de julho, de quarta a sábado às 21 horas e aos domingos às
16 horas.
Esta produção, a partir do texto clássico do mais importante dramaturgo do
movimento romântico alemão, considerado o precursor do teatro moderno, é
encenada

por

João

Didelet

e

classificada

para

M/12.

Para mais informação e reservas deverá ser contactada a Companhia Teatro da
Terra.

