
 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

     De 03 a 06 de novembro, de 2020 – 11h00 

 

 

• Festival das Marias 

É um Festival Internacional de Artes no Feminino que, nesta edição, decorrerá entre 

os dias 5 e 28 de novembro, nos 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. 

 

• XVI Ciclo de Concertos "Música no Inverno"  

Organizado por Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora, terá lugar no Convento 

dos Remédios, em Évora, entre os dias 7 de novembro e 13 de dezembro. O 

programa desta edição, que conta com 8 concertos, terá início com o KVAR Ensemble 

e encerra com um Concerto de Natal pelo Coro Polifónico Eborae Mvsica, dirigido 

pelo Maestro Eduardo Martins, no qual será apresentada, em estreia, a obra de João 

Nascimento, Missa - Nossa Senhora dos Remédios.  

É necessária a reserva de bilhetes e é obrigatório o uso de máscara.  

Para mais informação sobre o programa e bilhética deve ser consultada a página da 

Associação Eborae Mvsica. 

 

• Uma solidão demasiado ruidosa  

Espetáculo pela companhia de Teatro Artistas Unidos, interpretado por António 

Simão, a partir do romance de Bohumil Hrabal. Estará em palco no Auditório da 

Escola Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André, e no 

Auditório Municipal António Chainho, em Santigo do Cacém, nos dias 13 e 14 de 



novembro, respetivamente, sempre às 21h30. 

A apresentação do espetáculo é organizada pelo Município de Santiago do Cacém e 

AJAGATO - Associação Juvenil Amigos do Gato, no âmbito do Projeto EmCena. Para 

mais informação sobre a peça e bilhética, deve ser consultada a página da AJAGATO - 

Associação Juvenil Amigos do Gato. 

 

• Portalegre em Jazz  

No próximo dia 14 de novembro, o Grande Auditório do Centro de Artes e do 

Espetáculo de Portalegre receberá jazz, a partir das 21h30. Um concerto por 

Desidério Lázaro e Luís Candeias, onde serão interpretados temas do álbum  

“Unknown Road", registo contemplativo que resulta de um concerto gravado ao vivo, 

em fevereiro de 2020, do qual foram retiradas as improvisações que compõem uma 

narrativa de procura e interação entre os dois músicos.  

Seguem-se, os Lokomotiv, Carlos Barretto, Mário Delgado e José Salgueiro, que se 

têm destacado pela sua enorme flexibilidade estética, interessados apenas em 

praticar um jazz “que tenha tudo a ver com o nosso tempo”.  

Para mais informação deverá ser consultada a página do Centro de Artes e do 

Espetáculo de Portalegre, no Facebook. 

 

• Hot Tea  

A 38.ª produção do grupo de Teatro GATO SA, a partir de textos de Harold Pinter , 

conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e estará no palco do 

Auditório Municipal de Alcácer do Sal, no próximo dia 20 de novembro, às 21h00. 

Histórias de gente comum, frágil, solitária, sitiada, oprimida, trazem-nos a 

problemática da violência e do sofrimento humano em diferentes aspetos e 

realidades contemporâneas e universais da vida, mas sem emitir juízos de valor que 

ficam para quem as leva consigo depois da sessão. O espetáculo pretende envolver o 

público num “universo de incertezas, contradições, mentiras, invenções”. Nelas, mais 

importante do que as ações, são as palavras encadeadas de forma sucinta e rarefeita 

entre silêncios ensurdecedores. Histórias, por vezes brutais, em que quem toma a 

palavra é não apenas o ameaçado, mas também o manipulador e o torcionário.  

Para mais informação deverá ser contactado o Auditório Municipal de Alcácer do Sal 

e consultada a página da AJAGATO - Associação Juvenil Amigos do Gato. 

 

 



• “Cante Alentejano Cancioneiro Ilustrado”  

É o título do livro da autoria do designer e artista plástico Fernando Estevens que 

será apresentado no próximo dia 21 de novembro, às 16h30, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Cuba.  

O livro “Cante Alentejano Cancioneiro Ilustrado” constitui, simultaneamente, o 

catálogo da exposição do autor, com o mesmo nome, que tem estado patente na 

Casa do Alentejo. 

A apresentação do livro é organizada pela Biblioteca Municipal de Cuba que 

disponibiliza mais informação sobre a mesma na sua página oficial, no Facebook . 

 

• Construir com Imagens: fotogenias da arquitetura 

Exposição patente na Direção Regional de Cultura do Alentejo, em Évora, onde pode 

ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h, às 12h30 e das 14h às 17h30, até dia 27 

de novembro. Entre 1933 e 1974, a construção da imagem de Portugal foi sendo 

concretizada através de fotografias editadas que constituíram o ensaio fotográfico da 

designada Política do Espírito. A exposição, para a qual foi selecionado um conjunto 

de publicações que exibe nas suas páginas a fotogenia da arquitetura, assumindo-a 

como campo discursivo da meta-imagem de Portugal, procura revelar a politização e 

a estetização das imagens fotográficas.  

A mostra é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de 

Évora - Prof. Sofia Aleixo e ISCTE -Prof. Paula André. Para mais informação pode ser 

consultada a página oficial da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• “Amália 100 anos -1920/2020” 

É o nome da exposição documental e bibliográfica sobre Amália Rodrigues, que pode 

ser visitada na Biblioteca Municipal de Nisa, até ao próximo dia 30 de novembro.  

A mostra aborda a vida, os álbuns, os prémios, os poemas e a presença no mundo da 

cantora e atriz portuguesa, aclamada como a voz de Portugal.  

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

Nisa. 


