Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 01 a 05 de agosto de 2022 – 12h00

•

Tiempos Viejos
Comédia gestual pela Companhia TanTonTería Teatro, de Málaga, será
apresentada de 1 a 10 de agosto, às 21h30, em diversas freguesias dos
concelhos de Santiago do Cacém e de Sines, no âmbito do Programa Litoral
EmCena.
Tudo começa quando José foge da casa de repouso para realizar o sonho que
nunca pôde concretizar: saltar de paraquedas. Por outro lado, Vicenta, uma
simpática velhinha, toma o comboio para… um sítio qualquer! Ambos
mergulham numa viagem conjunta em que descobrem que o mais importante
não é o destino da viagem, mas antes o caminho percorrido e especialmente
com quem decidem fazê-lo. As duas personagens guiam-nos por diferentes
espaços e momentos que se entrelaçarão para nos contar sobre a memória, e a
ausência dela, criando uma poesia vital que proporcionará ao público sorrisos,
momentos de melancolia e de ternura.
O espetáculo é organizado por AJAGATO em parceria com os Municípios de
Santiago do Cacém e de Sines, no âmbito do Litoral EmCena, cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Mais informação disponível na
página da Associação AJAGATO .

•

‘Alentejo Patrimónios’ realiza próximas visitas guiadas em Sines
As próximas visitas guiadas organizadas pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, no âmbito do projeto ‘Alentejo Patrimónios’, terão lugar em Sines, dia

6 de agosto, com o apoio do respetivo Município.
Com início às 10h00, nas Fábricas Romanas, a iniciativa abrange ainda, no
período da manhã, a Casa-Forte do Museu de Sines. Após almoço serão
visitadas as futuras instalações do Observatório do Mar e será apresentada, na
praia, a jangada de São Torpes, a mais singular manifestação etnográfica do
concelho, que poderá ser experienciada pelos participantes interessados, numa
breve navegação.
As inscrições, limitadas a 20 participantes, devem ser efetuadas através dos
contactos gerais da Direção Regional de Cultura do Alentejo, disponibilizados
no respetivo site onde pode ser consultada informação mais completa sobre
esta e outras iniciativas.
•

Rota dos Coretos do Alto Alentejo - 2022
Encontra-se a decorrer, até dia 17 de setembro, com um programa que conta
com a participação de 12 bandas aderentes, filiadas na Federação das Bandas
Filarmónicas do Distrito de Portalegre, que proporcionam concertos em
diversos coretos do Alto Alentejo.
O próximo concerto, pela Banda Municipal Alterense, realiza-se dia 14 de
agosto, às 21h30, no Coreto de Alter do Chão.
A Rota dos Coretos do Alto Alentejo é organizada por Fundação INATEL, com o
apoio da Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre que
disponibiliza na sua página web, o programa geral com as datas e locais dos
próximos concertos.

•

Festival Andanças regressa de 18 a 21 de agosto, para dançar perto das
margens de Alqueva
Organizado pela Associação PédeXumbo, o Andanças está de volta e tem nova
"casa". De 18 a 21 de agosto, Campinho, aldeia ribeirinha do concelho de
Reguengos de Monsaraz, irá viver ao som da música, ao ritmo da dança e ao
sabor do reencontro das culturas. Serão quatro dias para dançar, numa
"viagem" a vários cantos do mundo, com os momentos de partilha e
aprendizagem que são imagens de marca do festival.

Das danças africanas aos bailes mandados, do forró às danças irlandesas ou às
chamarritas dos Açores, o programa integra também oficinas criativas de
instrumentos e de relaxamento, conversas, sessões de contos e passeios, além
do habitual "espaço criança", na Sociedade Recreativa Campinhense, cuja
programação, ao longo do dia, tanto pode incluir jogos como rodas cantadas,
circo, percussão ou confeção de bonecos de pano.
No Campinho, de olhos postos na planície alentejana e na albufeira de Alqueva,
o Andanças terá sete espaços de programação com quatro palcos e irá
aventurar-se por espaços menos convencionais, como o antigo lavadouro, onde
decorrerão as oficinas criativas e de instrumentos e para onde estão marcadas
conversas e os primeiros concertos de cada dia, às 17h00.
Toda a informação sobre o Andanças, entre a qual o programa detalhado e
aquisição de bilhetes, encontra-se disponível na página do festival, em
andancas.net
•

Luz Lenta
É o nome da exposição de Daniel Moreira e Rita Castro Neves que se encontra
patente no Espaço Adães Bermudes, em Alvito, até dia 2 de outubro.
Luz Lenta reflete o tempo passado por Daniel Moreira e Rita Castro Neves em
Alvito, no contexto da residência artística Inter.meada, e inclui desenho,
fotografia entre alguns objetos. A exposição parte também da observação e
documentação de acontecimentos lumínicos nas estruturas edificadas e
deixadas ao abandono, da Barragem de Alvito.
A iniciativa é organizada por Inter.meada Associação Cultural, com o apoio de
Município de Alvito, CEDRU - Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e
Urbano, RUR - Estudos e Projetos Urbanos Regionais e Locais, Lda. e Direção
Regional de Cultura do Alentejo.
A exposição pode ser visitada à quinta e sexta-feira entre as 14h e as 17h30 e
ao sábado das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30. Para visitas a realizar noutros
dias deverá ser contactado previamente o Posto de Turismo de Alvito.
Mais informação disponível na página de Facebook da Câmara Municipal de
Alvito.

