
 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

     De 29 de dezembro de 2020 a 1 de janeiro, de 2021– 11h00 

 

 

• “Alentejo Revisitado”   

É o tema da exposição de fotografia de Carlos Gasparinho patente na Igreja da 

Misericórdia (castelo de Viana do Alentejo), onde pode ser visitada até dia 31 de 

dezembro.  

A exposição remete para o Alentejo das vivências e das recordações, onde as origens 

familiares transpõem o rapaz que se fez homem da fotografia para um universo 

quase de sonho, sinónimo da procura da reinterpretação do espaço e do tempo, 

transformando o registo visual na mais pura cristalização da memória. A mostra, 

organizada pelo Município de Viana do Alentejo com o apoio da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo e da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo encerra o ciclo de 

exposições temporárias 2020 da Igreja da Misericórdia.  

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

Viana do Alentejo, na internet. 

 

• Amigos (im)Perfeitos  

Exposição de fotografia de Carlos Filipe patente na Biblioteca Municipal de Aljustrel, 

onde pode ser visitada até dia 31 de dezembro.  

Esta mostra dá a conhecer um conjunto de animais que mudaram a vida de todos à 

sua volta pela sua força de viver, pelo amor que entregaram a quem os acolheu e 

pela forma como levantaram a cabeça quando o mundo parecia querer deitá-los 

abaixo. Todos eles têm uma história que foi contada por quem os salvou. Todos eles 

têm uma beleza carismática. Todos eles têm algo para nos ensinar. 

Nesta viagem cada retrato destes amigos mais que perfeitos é acompanhada por 

uma apresentação da sua vida. 

Como não existem palavras suficientes que descrevam cada história, esta exposição 



oferece ainda a componente interativa aos visitantes de poder, com a ajuda do seu 

telemóvel, digitalizar o código em cada fotografia para assistir ao vídeo sobre cada 

um dos amigos tornando a experiência muito mais interativa. 

A exposição é organizada pela Câmara Municipal de Aljustrel que disponibiliza mais 

informação sobre a mesma na sua página oficial e na página da Biblioteca Municipal 

de Aljustrel, no Facebook. 

 

• “Mantas Alentejanas: Arte e Tradição” 

É o nome da exposição de fotografia de Mizette Nielsen e Paula Oudman, que pode 

ser visitada nas ruas da vila de Monsaraz, até dia 31 de dezembro. Organizada pela 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, a mostra é constituída por 22 

fotografias de Paula Oudman, que incidem nas tradicionais Mantas de Reguengos e 

na Fábrica Alentejana de Lanifícios. Para mais informação pode ser consultada a 

página da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.  

 

• Ofereça Cultura Neste Natal 

É o nome da campanha desenvolvida pelo Ministério da Cultura com o objetivo de 

incentivar e sensibilizar os diversos públicos a oferecer bens culturais durante o 

período de Natal. Teatro; Música; Cinema; Museus, Palácios & Monumentos; Dança; 

Artes Visuais; Artes Plásticas; Livros. Partilhe esta ideia, até 6 de janeiro de 2021, e 

Ofereça Cultura Neste Natal! 

 

• Concerto de Dia de Reis  

Mantendo a tradição, a ARKUS - Associação Juvenil e o grupo Roncas d’Elvas realizam 

o concerto de Dia de Reis, que será previamente gravado e publicado na página de 

Facebook do Município de Elvas, no próximo dia 6 de janeiro, às 10h00, de forma a 

assinalar a data. A iniciativa conta com o apoio do Município de Elvas. 

 

• Sr. Moedas  

Espetáculo de teatro, pela Companhia João Garcia Miguel, estará em palco no Pax 

Julia - Teatro Municipal de Beja, dia 9 de janeiro, sábado, às 20h. 

 A Europa futura será feita de muitas histórias que ainda estão por contar. As 

histórias de homens e mulheres que sonham e ou sonharam com um mundo 



diferente, as suas emoções e ideias são as fontes do espetáculo, que se deseja como 

um momento de abertura.  Um instante de reflexão sobre os muitos nós de que a 

Europa se faz.  

A aquisição de bilhetes deve ser feita através da bilheteira online na página da 

Câmara Municipal de Beja, onde pode ser consultada mais informação sobre o 

espetáculo. 

 

• “Fake”  

É uma produção de Formiga Atómica, em coprodução com o Teatro Nacional D. 

Maria II, Teatro Nacional de S. João e Cineteatro Louletano, que estará em palco no 

Grande Auditório do Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre, no dia 15 de 

janeiro de 2021, às 20h30. 

Este espetáculo, com encenação de Miguel Fragata, explora as tensões entre a 

verdade e a mentira, informação e desinformação, crenças individuais, coletivas e a 

nossa propensão para acreditar nos preconceitos que carregamos. Em “Fake”, o 

Teatro dialoga com o Cinema, numa tentativa de destrinçar a verdade da mentira.  

A organização é da Câmara Municipal de Portalegre, que disponibiliza mais 

informação sobre o espetáculo na página do Centro de Artes e do Espetáculo de 

Portalegre. 

 

• "ALENTEJO ANAMNESIS"  

É o tema da exposição de fotografia de Cabrita Nascimento que se encontra patente 

no Centro de Artes de Sines, até dia 24 de janeiro de 2021.   

As fotografias do projeto ALENTEJO ANAMNESIS pretendem ser, segundo o artista, 

"ensaios artísticos sobre as raízes mais profundas da natureza do nosso planeta" 

através do local onde habita, a região alentejana.  

Inspiradas no conceito platónico de anamnese, as fotografias constituem "uma 

rememoração gradativa", através da qual o fotógrafo descobre dentro de si "as 

verdades essenciais e latentes" que remontam a um tempo anterior ao da sua 

existência empírica. 

Organizada pela Câmara Municipal de Sines, a exposição pode ser visitada de 

segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 11h às 17h. Sobre a 

iniciativa pode ser consultada mais informação na página da Câmara Municipal de 

Sines. 

 


