
 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

     De 10 a 13 de novembro, de 2020 – 11h00 

 

 

• "O Mestre que trabalha por cima do céu" 

É o tema da exposição de Chocalhos Pardalinho - Alcáçovas, que o Museu Municipal 

de Vidigueira vai acolher, entre 10 de novembro e 6 de dezembro.  

No âmbito da exposição, dia 22 de novembro, pelas 15h00, realiza-se a oficina "A 

Arte Chocalheira - Construção de um Património", para famílias com crianças a partir 

dos 6 anos. 

As inscrições são gratuitas através dos contactos do Posto de Turismo de Vidigueira. 

Os horários para visita à exposição decorrem de terça a sexta-feira, das 10h às 12h30 

e das 13h30 às 17h00; aos fins de semana e feriados das 10h às 13h00 e das 14h30 às 

17h00. 

A organização é da Câmara Municipal de Vidigueira que disponibiliza, na sua página 

oficial, mais informação sobre a iniciativa. 

 

• Laboratório de Criação Cénica - 4ª Edição  

Com inscrições abertas até ao próximo dia 14 de novembro, a última etapa do 

Laboratório de Criação Cénica, produção da Malvada - Associação Artística, é uma 

formação prática, artística, que vai do trabalho de interpretação à preparação para o 

espetáculo final, com texto e encenação de Ana Luena. Decorrerá em Évora, na 

Antiga Escola Primária e Casa do Povo dos Canaviais, de 16 de novembro de 2020 a 

24 de janeiro de 2021, em coprodução com a Câmara Municipal de Évora e com o 

apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo.  

Encontram-se previstas sessões em grupo e sessões individuais com a encenadora e 

serão realizadas sessões complementares de voz, movimento e de trabalho para a 

câmara. Esta edição envolve diferentes orientadores oferecendo aos participantes 

uma experiência de formação múltipla enquadrada por uma equipa artística 



profissional. O espetáculo conta também com a participação da atriz Rosário 

Gonzaga e do músico Zé Peps. 

Para mais informação e inscrições deve ser consultada a página da Malvada - 

Associação Artística, no Facebook. 

 

• V Concurso de Fotografia – Num instante… Um novo olhar  

Encontra-se a decorrer até dia 16 de novembro, promovido pelo Município de 

Santiago do Cacém.  

Este concurso pretende, através da objetiva do fotógrafo amador ou profissional, 

captar imagens originais de um concelho pleno de património construído, repleto de 

história e de estórias, deliciosa doçaria e gastronomia, e de incontestável beleza 

natural, e dar a conhecer, aos seus residentes e visitantes, as inúmeras vertentes do 

que tem para oferecer.   

Serão distinguidos 3 trabalhos, sendo o primeiro prémio no valor de quinhentos 

euros. O regulamento e mais informação devem ser consultados na página oficial da 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém . 

 

• Festival das Marias 

Até dia 28 de novembro está a decorrer o Festival Internacional de Artes no 

Feminino que, na presente edição, abrange os concelhos de Beja, Elvas e Grândola.  

Coproduzido por CADAC - Companhia Alentejana de Dança Contemporânea e 

Companhia Lendias d’Encantar, o festival integra teatro, música, dança, exposições e 

conferências. 

Para informação detalhada sobre o programa deverá ser consultada a página oficial 

do Festival das Marias, no Facebook. 

 

• Cenas de Novembro - 6.ª edição 

É uma produção da Companhia de Teatro BAAL 17, que se encontra a decorrer no 

Cineteatro Municipal de Serpa até dia 28 de novembro, seguindo as regras 

recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.  

Cenas de Novembro é um encontro que traz a Serpa espetáculos de teatro de 

qualidade. Cativar o público, incluindo o público infantil, e contribuir para a sua 

aproximação ao objeto artístico, continuam a ser os objetivos principais da iniciativa. 

A reserva e compra antecipada de bilhetes deverá ser preferencialmente realizada 

até 24h00 antes do dia da apresentação, através dos contactos da Baal 17 ou na sua 



sede, no Cineteatro Municipal de Serpa, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 

17h00. O programa e mais informação podem ser consultados na página da 

Companhia de Teatro Baal 17. 

 

• Direito à participação cultural: periferias geográficas e outras 

É o tema do seminário com o qual a Direção Regional de Cultura do Alentejo assinala 

os 70 anos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, acreditando ser 

fundamental continuar a promover o conhecimento e a mais ampla divulgação do 1º 

tratado europeu de direitos humanos, assinado em 4 de novembro de 1950. Em 

2020, os líderes do Conselho da Europa lembram as condições excecionais em que se 

deu a proclamação deste importante instrumento legal de promoção e proteção dos 

Direitos Humanos, e apontam como desafio no espaço europeu a eventual adesão da 

União Europeia à Convenção. 

Organizado pela Acesso Cultura, este seminário, que se realiza online nos dias 10 e 11 

de dezembro, das 9h30 às 12h30, procura promover a reflexão sobre o papel da 

Cultura nesta temática, incidindo sobre a Participação Cultural, numa sociedade 

sempre complexa e perante um cenário de retrocesso em vários países da Europa e 

do mundo. 

No primeiro dia do seminário serão exploradas diversas questões, do ponto de vista 

teórico, com Maria Vlachou, e analisados vários casos de estudo. No segundo dia 

poder-se-á ouvir e conversar com três convidadas com larga experiência em 

diferentes áreas culturais: Helena Girão Santos, Joana Villaverde e Maíra Zenum.  

A inscrição, gratuita, mas obrigatória, poderá ser efetuada através das páginas da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo e da Acesso Cultura onde se encontra 

também disponível mais informação sobre o seminário. 

 

• Sob o Signo de Fellini  

É o nome do ciclo de cinema que decorre no Auditório Soror Mariana, em Évora, às 

21h30, até dia 17 de dezembro, com o objetivo de assinalar as celebrações do 

Centenário do nascimento de Federico Fellini (1920-2020). 

Organizado por Cinema - fora - dos Leões, com o apoio da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo e da Universidade de Évora, o presente ciclo de cinema explora a 

dimensão multifuncional e colaboracionista de Fellini - importante peça na 

engrenagem da indústria cinematográfica italiana - na Cinecittà dos anos 40 e 50, 

onde a sua influência e presença transcenderam o número de filmes que realizou.  



O programa e mais informação sobre este ciclo de cinema podem ser consultados na 

página do Cinema - Fora- dos Leões, no Facebook . 

 

• Exposições de Almada Negreiros e Maria Keil  

Mais de setenta obras produzidas por Almada Negreiros e Maria Keil estão em 

exposição no Museu da Tapeçaria de Portalegre — Guy Fino, para mostrar a ligação 

que os dois artistas mantiveram com as manufaturas daquela cidade.  

As duas exposições, promovidas pelo município e pela Manufatura de Tapeçarias de 

Portalegre, integram tapeçarias, cartões, desenhos, azulejos, e vão estar patentes ao 

público até dia 31 de dezembro do corrente ano.  

Para mais informação pode ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de 

Portalegre . 

 


