
 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

De 4 a 7 de agosto, de 2020 – 11h00 

 
 

• PERIFERIAS - Festival Internacional de Cine(ma) de Marvão e Valencia de Alcántara   

O Festival PERIFERIAS incide nas temáticas dos Direitos Humanos, Ambiente, Arte e 

Cultura e está de regresso de 6 a 11 de agosto. Com a sua 8.ª edição, continua a levar 

o cinema ao ar livre a Marvão e Valencia de Alcántara, entre a dezena de localidades 

e lugares históricos da raia luso-espanhola, onde vai ter lugar. 

Este ano com um formato algo diferente do habitual - menos dias e menos palcos - 

face à situação de saúde pública que se vive, o PERIFERIAS mantém a apresentação 

de cinema de qualidade e o compromisso com as populações da raia, tendo como 

novidades sessões online e um drive-in.   

Organizado pela Associação Cultural Periferias e Gato Pardo, em Portugal o festival 

conta com o apoio do Município de Marvão, da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Turismo de Portugal, entre outros. 

O programa e mais informação podem ser consultados na página do Periferias, na 

internet. 

 

• Contos de Boca a Orelha 

É o nome da produção da Cooperativa Cultural Chão Nosso, com Cristina Taquelim, 

que terá lugar dia 8 de agosto, às 11h00, no Topo Poente do Jardim 1.º de Maio, em 

Grândola, no âmbito do programa Animação de Verão organizado pelo Município de 

Grândola. 

“Assim se conta para pequenos que querem ser grandes e grandes que querem ser 

pequenos. Porque nascem na boca de quem conta e crescem nas orelhas de quem 

escuta, os contos não tem idade...e pedem para ser ora lidos, ora contados”. Esta é 

uma iniciativa para todos os públicos. Os lugares são limitados. Para mais informação 



deve ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de Grândola. 

 

• Concurso Regional de Solistas ‘Online’ 

A Banda Municipal Alterense, em colaboração com a Federação das Bandas 

Filarmónicas do Distrito de Portalegre e o Município de Alter do Chão, organiza o 

Concurso Regional de Solistas Online, uma competição musical dirigida a todos os 

músicos amadores das Bandas Filarmónicas da Região Alentejo, independentemente 

da idade. 

Basta escolher uma obra, estudo ou fragmentos musicais, sem restrição de estilos e 

com ou sem acompanhamento áudio, ensaiar e produzir um vídeo da sua 

interpretação. 

As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas até ao próximo dia 10 de agosto. 

Esta iniciativa, que em tempos de pandemia COVID-19 pretende que os músicos 

continuem motivados e não deixem de "fazer música", conta como apoio 

institucional da Direção Regional de Cultura do Alentejo, entre outras entidades.  

Informação sobre os prémios, normas do concurso e formulário de inscrição 

encontra-se disponível na página da Banda Municipal Alterense, no Facebook. 

 

• Aprometido  

É a nova criação da PédeXumbo, com Joana Ricardo, Márcio Pereira e Marta 

Guerreiro, que tem como foco os Mastros de Promessa e terá lugar em Évora, no 

Pátio dos Antigos Celeiros da EPAC (Rua Eborim), nos próximos dias 13, 14 e 15 de 

agosto, às 21h30. Esta produção volta ao tema dos Mastros Tradicionais, dando 

continuidade à investigação desenvolvida pela associação desde 2017, no concelho 

de Odemira, com os projetos A Ciência de Um Baile de Mastro e Da Terra ao Céu. A 

lotação é de 30 lugares por sessão, sendo necessário efetuar reserva de bilhete a 

adquirir online. 

Para mais informação e reservas deverá ser consultada a página da PédeXumbo - 

Associação para a Promoção da Música e da Dança. 

 

• Programa Especial de Apoio à Cultura 

Lançado pelo Município de Beja, este programa, no montante de 30.000,00€, dirige-

se aos agentes culturais do concelho e é destinado à apresentação e aquisição de 

propostas/projetos culturais que integrarão a Agenda Cultural do Município para o 



período compreendido entre setembro e dezembro de 2020.Este é um programa de 

carácter pontual, que funciona durante 6 meses, entre junho e dezembro do 

corrente ano, com um período para apresentação de candidaturas, de junho a 

agosto, e de exibição das ofertas, entre os meses de setembro e dezembro. Os 

agentes culturais do concelho podem apresentar as suas candidaturas até ao 

próximo dia 31 de agosto. Deverá ser consultada informação mais detalhada na 

página oficial da Câmara Municipal de Beja. 

 

• 5.ª Música  

É o nome do Festival constituído por dez concertos que se encontra a decorrer até 

dia 24 de setembro, na Casa de Burgos, Rua de Burgos, 5, em Évora, sempre à quinta 

– feira, às 21h30. 

No mês de agosto apresenta um programa que conta com Luiz Caracol e Ruca 

Rebordão (dia 6); Fred Martins e Carlos Menezes, com a participação especial de 

Mara (dia 13); Manuel Ferraz Trio (dia 20) e Raia, com António Bexiga e Cristina Viana 

(no dia 27).  

A entrada é gratuita sujeita à lotação do espaço, sendo necessário reservar bilhete 

através da União das Freguesias de Évora ou no local do espetáculo. 

O festival 5.ª Música é organizado pela União das Freguesias de Évora, Câmara 

Municipal de Évora e Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

Par mais informação deverá ser consultada a página da União das Freguesias de 

Évora, no Facebook. 

 

• Exposição Coletiva Belas Artes, da Associação Margens e Motivos  

Patente no Museu Municipal de Santiago do Cacém, pode ser visitada até dia 30 de 

setembro, próximo. 

Integram esta exposição obras de 15 artistas plásticos, entre os quais Salvado 

Canaria, Ana Paula Angélico, Aires Oliveira Andrade, Vitor Oliveira, Manuela 

Marques, Zel Torres, Silvia Parreira e Paulo Botelho. 

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém - Museu 

Municipal e pela Associação Margens e Motivos, que disponibilizam nas respetivas 

páginas, na internet, mais informação sobre a mostra. 

 



• “Aquedutos de Portugal- Água e Património”  

É o tema da exposição de fotografia de Pedro Inácio, patente no Fórum Cultural de 

Almodôvar - Convento de Nossa Senhora da Conceição, que pode ser visitada até 18 

de outubro de 2020, de terça a sexta-feira das 9h00 às 19h00 e ao sábado, das 13h00 

às 19h00. 

A mostra é constituída por cerca de 21 fotografias de aquedutos de todo o país, 

resultado de um levantamento fotográfico realizado para um trabalho de 

investigação sobre os sistemas antigos de abastecimento de água, construídos 

predominantemente entre os séculos XVI e XIX. 

Pedro Inácio, museólogo e investigador, tem vários livros publicados com fotografias 

da sua autoria, nomeadamente “O Silêncio das Cegonhas”, “Aquedutos de Portugal, 

Arte e Património” e “Galerias Subterrâneas e Chafarizes de Lisboa”. 

A exposição é organizada pela Câmara Municipal de Almodôvar - Fórum Cultural de 

Almodôvar e Museu da Água - Empresa Portuguesa das Águas. 

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

Almodôvar. 


