Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 25 a 28 de maio, de 2021 – 11h00

•

"550 Anos de Azulejaria e Cerâmica de Beja"
É o tema da exposição que poderá ser visitada na Capela de Nossa Senhora do
Rosário, em Beja, no âmbito do programa da Festa do Azulejo, entre os próximos dias
25 de maio e 8 de junho.
A Festa do Azulejo, organizada pela Associação de Defesa do Património Cultural de
Beja e Agrupamento de Escolas n.º 2, de Beja, conta com o apoio da Direção Regional
de Cultura do Alentejo, Museu Regional de Beja - Rainha D. Leonor e Câmara
Municipal de Beja.
A exposição "550 Anos de Azulejaria e Cerâmica de Beja" encerra o programa da
presente edição.
Para mais informação pode ser consultada a página da Associação de Defesa do
Património de Beja, no Facebook.

•

Contra si mesmo o silêncio
É o nome do Ciclo de Cinema organizado por Cinema-fora-dos Leões, que se encontra
a decorrer, até dia 24 de junho, no Auditório Soror Mariana, em Évora. Num total de
seis filmes exibidos sempre às 18 horas, este ciclo de Cinema, que conta com o apoio
da Direção Regional de Cultura do Alentejo, assinala o centenário do nascimento de
Jack Clayton & o cinquentenário da morte de Basil Dearden, unindo a obra e o
pensamento de dois importantes cineastas britânicos.

O programa e mais informação encontram-se disponíveis na página de Cinema – fora
– dos Leões, no Facebook.

•

Tudo é relativo!
“Uma comédia para celebrar a vida”, em estreia absoluta pela Comuna - Teatro de
Pesquisa, terá lugar dia 28 de maio, sexta-feira, às 19h30, no Auditório Municipal
António Chainho, em Santiago do Cacém.
Este espetáculo insere-se no Litoral EmCena, projeto intermunicipal promovido pela
AJAGATO - Associação Juvenil Amigos do Gato em parceria com as Câmaras
Municipais de Santiago do Cacém e de Sines e cofinanciado pelo FEDER. O Litoral
EmCena contempla a apresentação mensal de espetáculos de teatro e de outras
artes performativas, por companhias profissionais, nas três cidades do triângulo
urbano Sines-Santiago do Cacém-Santo André e nas sedes das freguesias rurais dos
dois municípios. As reservas para a peça “Tudo é Relativo!” devem ser efetuadas
através dos contactos do Auditório Municipal António Chainho.
A programação do Litoral EmCena pode ser consultada na página de Facebook, da
AJAGATO.

•

"Alfredo - O colecionador de Borboletas"
É o nome do espetáculo pela companhia S.A. Marionetas, que a Direção Regional de
Cultura do Alentejo receberá no pátio da Casa de Burgos, em Évora, nos dias 3, 4 e 5
de junho, às 21h.
Este espetáculo insere-se na 15.ª edição da BIME - Bienal Internacional de
Marionetas de Évora que decorrerá em diversos espaços da cidade, de 1 a 6 de
junho, acolhendo, pela primeira vez, desde a sua estreia em 1987, um encontro
dedicado exclusivamente à marioneta portuguesa.
A edição deste ano tem como tradicionais anfitriões os Bonecos de Santo Aleixo e
conta com a presença de 22 companhias nacionais, provenientes de norte a sul do
país, que irão protagonizar 24 espetáculos, repartidos por 78 sessões.
O festival é organizado por CENDREV, em parceria com a Câmara Municipal de Évora,
e com o apoio de Direção-Geral das Artes, Entidade Regional de Turismo do Alentejo
e Ribatejo, entre as várias entidades que acolhem espetáculos desta edição.
Os bilhetes são gratuitos, mediante reserva telefónica obrigatória.
O programa completo e mais informação podem ser consultados na página oficial da
BIME, em bime.pt

•

"Femmes"
Espetáculo de dança-teatro pelo CEDAM, de Badajoz, sobre a realidade do universo

feminino, terá lugar dia 5 de junho, às 21h, no Centro Cultural de Campo Maior. Esta
produção analisa diferentes estados emocionais, contradições e papéis sociais
atribuídos às mulheres a partir de uma estética contemporânea e um vocabulário
fresco e próximo. Através da dança, da música e da palavra, «Femmes» brinca com
símbolos e ideias preconcebidas associadas às mulheres: saltos, estética, pureza,
maternidade, etc., como realidades sociais impostas ao subconsciente coletivo, para
propor ao público uma reflexão sobre a autenticidade das mesmas.
A iniciativa é organizada pelo Município de Campo Maior que disponibiliza mais
informação sobre o evento na sua página oficial do Facebook.
•

Há Roupa no Estendal
Exposição patente no Museu do Bordado e do Barro, em Nisa, com a qual a Câmara
Municipal de Nisa assinalou, a 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus, pode ser
visitada até ao final do corrente ano.
Esta mostra é uma retrospetiva dos locais públicos onde as mulheres nisenses se
deslocavam para concretizar a exigência de um trabalho de limpeza e manutenção
das roupas usadas na labuta diária e que levava a deslocações aos lavadouros, fontes
ou ribeiras na proximidade da vila, suportando o peso das cestas com roupa para
lavar. A exposição aborda também o trabalho de secagem, os amanhos que, nas
respetivas habitações, eram efetuados pelas mãos laboriosas das mulheres, e a
evolução histórica de algumas peças de roupa apresentadas. Para mais informação
pode ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de Nisa.

