Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 23 a 26 de maio - 2017 – 11h00

|CURSOS|

•

“Comunicação acessível: design de comunicação e linguagem simples”
É o nome do curso, promovido pela Acesso Cultura, que se realizará dia 5 de
junho, segunda – feira, das 9h30 às 17 horas, na Biblioteca Pública de Évora.
Orientado pelos formadores Filipe Trigo e Maria Vlachou, este curso, dirigido a
profissionais da cultura, nomeadamente na área da comunicação (designers,
estudantes de museologia, marketing e design), tem por objetivos transmitir
conhecimentos que permitam melhorar a comunicação visual e escrita de
todos aqueles que trabalham na construção e comunicação de conteúdos
como materiais de divulgação, websites, folhas de sala, entre outros,
contribuindo para a sua eficácia e acessibilidade, indo ao encontro das
necessidades dos públicos.
As inscrições no valor de 10 euros por participante encontram-se abertas e
devem ser efetuadas através da página web da Acesso Cultura.
A realização deste curso conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do
Alentejo.

|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.

O documentário, que foi já apresentado em Sines e em Évora, no próximo dia
31 de maio terá também lugar no Centro de Artes e do Espetáculo de
Portalegre, às 21h30.
A entrada é gratuita sujeita ao número de lugares disponível.
Esta apresentação conta com o apoio do Município de Portalegre - Centro de
Artes do Espetáculo.

|EXPOSIÇÕES|

•

Guardou-os a Terra...
É a primeira de um conjunto de exposições integrado no ciclo Sob a Terra e
as Águas - Porque há sempre novas histórias para contar... que se encontra
patente no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja , até meados do
mês de agosto.
Tendo por objetivo proporcionar ao público uma pequena viagem pela
evolução humana, desde a aurora da humanidade até aos homens
anatomicamente modernos, esta exposição, bem como as que lhe seguirão, é
complementada por várias conferências, sendo as próximas nos dias 23 de
junho e 28 de julho, às 18 horas.
A organização é da Câmara Municipal de Beja, EDIA e Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

|MARIONETAS|

•

10º Encontro Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo
Produzido pela Alma d’Arame – Associação Cultural, este encontro decorre
entre 24 de maio e 3 de junho, com um programa que integra 13 companhias e
apresenta diversos espetáculos, de rua e de sala, workshops e também
concertos, em diferentes espaços da cidade de Montemor - o – Novo.
O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e da
Junta de Freguesia da Nossa Senhora da Vila.

|MÚSICA|

• Um Espaço Comum: Aspetos da Tradição Lírica em Portugal e Espanha
É o tema do concerto que será interpretado por Helena Gragera e Antón Cardó,
dia 27 de maio, às 21h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, em
Ferreira do Alentejo.
Este concerto conta com o apoio do Município de Ferreira do Alentejo e integra
a 13.ª edição do Festival Terras sem Sombra que decorre até 1 de julho, em
itinerância, organizada pela Associação Pedra Angular e Departamento do
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, em parceria com diversas
entidades.

•

Mundo 360º
É o nome do concerto que Mariza, um dos maiores nomes do fado, vai realizar
no Coliseu José Rondão Almeida, em Elvas, dia 27 de maio, pelas 21h30.
“Mundo 360º” é o disco mais recente da fadista, que estará em destaque neste
espetáculo, no qual não faltarão outros grandes temas da internacional artista
portuguesa.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Bilheteira Online, Lojas CTT e Posto de
Turismo de Elvas.

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

