
 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

De 14 a 17 de julho de 2020 – 11h00 

 

• Noites na Nora – Entre parênteses 

 A edição 2020 do Festival Noites na Nora (NNN), organizada pela Baal 17, 

decorrerá de 10 a 25 de julho em vários espaços da cidade de Serpa, com 

música, teatro, performances e instalações artísticas. Esta é uma “Nora entre 

parênteses”. O festival, este ano, marca um momento intercalado entre aquilo 

que foram 20 edições anteriores e aquilo que poderão vir a ser no futuro. Mas 

não só. Como transmite a organização, marca também um momento novo na 

vida de todos nós. Indivíduos. Comunidade. Sociedade. Mundo. Uma edição a 

descobrir e na qual participar. Para consulta do programa e mais informação 

visite a página oficial da Baal 17. 

 

• “Fora de Portas” – Literatura Asiática  

É o tema da sessão online que se realiza dia 16 de julho, às 18h00, dinamizada 

por técnicos da Biblioteca Municipal Almeida Faria, em Montemor – o – Novo, 

no âmbito da iniciativa Leituras em Casa.  

Partilha de experiências literárias, como a leitura de excertos de prosa ou 

poesia, opinião sobre autores ou obras, inclusive textos seus que tenha na 

gaveta são considerados. A sessão decorre através do site Zoom.  

As inscrições, limitadas a dez participantes, são efetuadas através do endereço 

eletrónico da Biblioteca Municipal de Montemor – o – Novo que deverá ser 

contactada para mais informação. 

 



 

• XXI Ciclo de Concertos - "Música e Outras Artes nos Claustros": Duo Almaclara 

Organizado pela Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora, este ciclo terá 

lugar no Convento dos Remédios, em Évora, e o próximo concerto será dia 18 

de julho, às 21h30, pelo Duo Almaclara.  O preço dos bilhetes é de 4 euros, 

sendo necessário efetuar reserva obrigatória através do e-mail 

eboraemusica@gmail.com . É também obrigatório o uso de máscara. Mais 

informação na página oficial do Eborae Musica. 

 

• Milho por Peixe 

É o título do espetáculo musical para a infância e famílias que terá lugar dia 19 

de julho, às 16h00 e no dia 20 de julho às 14h00, no Auditório Municipal 

António Chainho, em Santiago do Cacém, com organização do Município 

referido. 

Com a duração de 45 minutos e entradas gratuitas, a iniciativa, classificada para 

M/ 6 anos de idade, consiste num conto cantado e uma canção contada, um 

musical que vai do Rap ao Reggae, mexendo com ritmos Portugueses, 

entoando canções tradicionais Togolesas – contribuindo para a cidadania 

global, promovendo a universalidade das culturas. Mais informação na página 

da Câmara Municipal e do Auditório António Chainho. 

 

• Exposição "À descoberta das reservas do Museu Municipal Pedro Nunes - A 

Azulejaria do Século XVI"  

Inaugurada no passado dia 08 de julho, a exposição está patente ao público na 

Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal.  

Constituída por 11 peças de azulejaria hispano-árabe, pode ser visitada até 30 

de julho, de terça-feira a domingo, das 9h30 às 13h e das 15h às 18h30, sendo 

que a última entrada ocorre meia hora antes da hora de encerramento. A Cripta 

encerra à segunda-feira. 

 

 



• Francisco de Holanda em Évora – Nascimento de um Artista Humanista 

A exposição inaugurada no final de 2019, pode ainda ser visitada no Museu 

Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, até 31 de agosto de 2020. 

Francisco de Holanda, pintor e humanista, nascido em Lisboa por volta de 1517, 

foi um dos mais relevantes expoentes da reflexão estética no renascimento 

português.  A exposição, com comissariado científico da Professora Sylvie 

Deswarte-Rosa, dá a conhecer ao público o ambiente intelectual e artístico dos 

anos de formação de Francisco de Holanda em Évora e é constituída por obras 

provenientes de vários Museus, Bibliotecas e outras instituições a nível 

nacional e regional. 

Integrada no projeto Rede de Museus de Évora, a exposição foi cofinanciada no 

âmbito do programa ALENTEJO 2020 e constitui o contributo da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo no contexto da parceria de programação 

cultural de ÉVORA 2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura. 

Mais informação disponível na página oficial da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo e na página do Museu no Facebook. 

 

• Cultura Sai à Rua  

É o programa de desconfinamento cultural organizado pela Câmara Municipal 

de Elvas, que se encontra a decorrer, até setembro de 2020, com o objetivo de 

dinamizar o setor cultural e devolver aos elvenses e ao público em geral uma 

oferta rica e diversificada. O local da realização das atuações varia entre o centro 

histórico, a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, a Igreja do Salvador e o 

ciclorama do Jardim Municipal de Elvas. A entrada é gratuita mediante o 

levantamento de bilhete no Posto de Turismo de Elvas, até às 18h00 do dia do 

espetáculo, e é obrigatório o uso de máscara. O programa encontra-se 

disponível para consulta na página da Câmara Municipal de Elvas.  

 

 


