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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM  

       De 02 a 06 de janeiro de 2023 – 12h00  
 

 

 Coral de São Domingos realiza Concerto de Reis  

Após dois anos de interregno, devido às contingências conhecidas de todos, o 

Coral de São Domingos, dirigido por João Luís Nabo, regressa ao Espaço do 

Tempo para mais um Concerto de Reis, dia 6 de janeiro, às 21h30, na Oficina 

Magina, em Montemor-o-Novo.  

Serão executadas obras de várias latitudes, com Carlos Cruz ao piano, num 

gesto de boas-vindas ao novo ano, acreditando na força da arte e na mudança 

que ela pode operar em todos nós.  

Os bilhetes são gratuitos, mediante reserva através da Bilheteira Online do 

Município de Montemor-o-Novo ou do respetivo Posto de Turismo. 

A organização é d’ O Espaço do Tempo, que disponibiliza no respetivo sítio web 

mais informação sobre o concerto, com o apoio do Município de Montemor - o 

– Novo. 

 

 Teatro Garcia de Resende recebe Concerto de Ano Novo  

No próximo dia 7 de janeiro, às 21h30, a Orquestra de Sopros do Conservatório 

Regional de Évora - Eborae Mvsica, dirigida por Artur Barroso, realiza um 

Concerto de Ano Novo no Teatro Garcia de Resende, em Évora.  

A entrada é gratuita mediante reserva através do Teatro Garcia de Resende. 

A iniciativa é organizada por Eborae Mvsica - Conservatório Regional de Évora e 

Câmara Municipal de Évora.  
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Mais informação sobre o concerto pode ser consultada no sítio web da Eborae 

Mvsica – Associação Musical de Évora . 

 

 Exposição “Presépios Botânicos” pode ser visitada em Moura  

Constituída por presépios de vários países, dos mais pequenos e simples aos 

mais elaborados, verdadeiras preciosidades feitas de frutos, caules, sementes e 

líquenes, a exposição Presépios Botânicos pode ser visitada até dia 8 de 

janeiro, na Galeria do Espírito Santo, em Moura. A mostra integra parte da 

coleção de presépios que são propriedade do Museu Botânico de Beja, 

provavelmente o mais completo existente em Portugal, no domínio da 

etnobotânica portuguesa contemporânea.  

A organização é da Câmara Municipal de Moura e do Museu Botânico do 

Instituto Politécnico de Beja. 

Os horários para visita decorrem de terça-feira a domingo, entre as 9h e as 

12h30 e das 14h às 17h30. Para mais informação pode ser consultada a página 

web da Câmara Municipal de Moura. 

 

 Cultivamos Cultura apresenta ‘Perspectivas’ na Biblioteca Municipal José 

Saramago, em Odemira 

A Associação Cultural Cultivamos Cultura organiza a exposição Perspectivas que 

integra obras de um conjunto de artistas internacionais e nacionais com 

reconhecido mérito em diversas disciplinas das artes visuais. Encontram-se 

representados André Araújo, Diana Mordido Aires, Eileen Ryan, Felipe Shibuya, 

Julee Pinto, Nuno Sousa, Paula Bruna, Sally Santiago. 

Partindo de diferentes pontos de vista, Perspectivas reúne olhares que se 

assemelham ou até mesmo se cruzam em narrativas e nos seus respetivos 

desdobramentos experimentais. A iniciativa junta, simultaneamente, os 

resultados das residências artísticas que foram acontecendo durante os meses 

de primavera e verão, apresentando publicamente esses trabalhos em 

conjunto com peças selecionadas de outras coleções. Um verdadeiro panorama 

de arte contemporânea experimental, dando origem a diferentes encontros e 
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partilhas. 

A exposição estará patente na Biblioteca Municipal José Saramago, em 

Odemira, até dia 28 de janeiro, de terça-feira a sábado, das 10h às 18h. 

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Odemira. Mais 

informação disponível na página web da Associação Cultural Cultivamos 

Cultura. 

 

 Exposição “O Menino Jesus” pode ser apreciada no Mosteiro de Santa Maria 

de Flor da Rosa 

Constituída por parte da coleção de Meninos Jesus da Casa Museu Padre Belo a 

exposição encontra-se  patente no Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, no 

concelho do Crato, até dia 8 de janeiro. 

Organizada pelo Município de Crato, e com o apoio da Santa Casa da 

Misericórdia do Crato - Casa Museu Padre Belo e Direção Regional de Cultura 

do Alentejo, a mostra pode ser visitada segunda a sexta-feira das 9h30 às 

12h30 e das 14h às 17h30, aos sábados, domingos e feriados, entre as 10h e as 

13h e das 14h30 às 18h. 

A exposição convida também a visitar a Casa Museu onde é possível apreciar 

Presépios, Cristos e outras peças doadas pelo Pe. Francisco Belo à Santa Casa 

da Misericórdia do Crato.  

Para mais informação pode ser consultada a página web do Município do Crato. 

 


