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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

     De 03 a 06 de agosto de 2021 – 11h00 

 

 

• Às 5.as Feiras no Castelo – Arraiolos 2021 

Nas noites de verão, entre os dias 5 e 26 de agosto, sempre à quinta – feira, às 

21h30, o castelo de Arraiolos é palco de um conjunto de espetáculos organizados 

pela Câmara Municipal de Arraiolos, com o apoio da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo e da Associação Dupla Personalidade. 

O programa da presente edição conta com Moenga Blues, Nanutu Sax, Mulheres do 

Sul e Kalimotxo Orkestar.  

A entrada é permitida mediante apresentação de bilhete previamente levantado na 

Junta de Freguesia ou no Posto de Turismo de Arraiolos. Os bilhetes para os 

espetáculos dos dias 12, 19 e 26 de agosto estarão disponíveis na sexta –feira 

anterior a cada um dos referidos dias. O uso de máscara é obrigatório. 

Mais informação pode ser consultada na página da Câmara Municipal de Arraiolos. 

 

• PERIFERIAS 

O Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valencia de Alcántara - PERIFERIAS - 

estará de volta entre os dias 13 e 20 de agosto, no habitual modelo de cinema ao ar 

livre, itinerante por aldeias e lugares emblemáticos e históricos da zona da raia luso-

espanhola, entre Marvão e Valencia de Alcántara (Espanha).  

O programa desta 9.ª edição é, pela primeira vez, integralmente dedicado ao cinema 

ibérico e contempla cerca de três dezenas de filmes de autor e obras documentais.  

O festival é organizado pela Associação Cultural Periferias, em Portugal, e Gato 

Pardo, em Espanha. 

https://www.cm-arraiolos.pt/eventos/as-5as-no-castelo/
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O programa e mais informação podem ser consultados nas páginas do festival, no 

Facebook ou no instagram. 

 

• “Azulejaria do Século XVIII”  

É o nome da exposição que se encontra patente na Cripta Arqueológica do Castelo de 

Alcácer do Sal, onde pode ser visitada até dia 15 de agosto. 

Com destaque para a azulejaria onde predomina a temática figurativa e o azul, a 

mostra pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 9h30 às 13h e das 15h às 

18h30. 

 No século XVIII pautado também pelo designado “Ciclo dos Mestres”, os temas 

religiosos e profanos são combinados e surgem lado a lado na azulejaria, adaptando-

se ao gosto Barroco, revestindo superfícies parietais, cúpulas e abóbodas, ou 

surgindo em composições enquadradas por molduras ricamente decoradas por uma 

vasta gama de motivos. 

A mostra é organizada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal que disponibiliza na 

sua página oficial, mais informação sobre a iniciativa. 

 

• 7 Quintas  

Encontra-se a decorrer, até dia 2 de setembro, sempre às 21h30, a 2.ª edição do 

Festival de Música que todas as quintas-feiras, num total de sete, volta a promover a 

boa música em Évora, no Pátio da Casa de Burgos.  

O programa conta ainda com a participação de Yan Mikirtumov; Luís Coelho; Pablo 

Vidal; Mel Freire; Pedro Calado. 

A entrada é gratuita, sujeita a lotação do espaço, mediante reserva de bilhetes 

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

O 7 Quintas é também transmitido em direto, no Facebook da Junta de Freguesia, 

onde pode também ser consultado o respetivo programa. 

A iniciativa é organizada pela União das Freguesias de Évora, com o apoio da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo e da Câmara Municipal de Évora. 

 

• Chamada para empreendedores criativos (2.ª edição) 

O ARTERIA_LAB abriu uma nova chamada para empreendedores culturais e criativos, 

https://www.instagram.com/festivaldecineperiferias/
http://www.cm-alcacerdosal.pt/en/municipio/atualidade/agenda/exposicao-azulejaria-do-seculo-xviii-cripta/
https://pt-pt.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Uni%C3%A3o-das-Freguesias-de-%C3%89vora-S%C3%A3o-Mamede-S%C3%A9-S%C3%A3o-Pedro-e-Santo-Ant%C3%A3o-666509510090188/
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cujo prazo para inscrições se encontra a decorrer até 5 de setembro de 2021. 

Procuram-se ideias de produtos originais que tenham relevância social e cultural, em 

particular nos territórios do sul ibérico, e que recorram a técnicas de prototipagem 

rápida e fabricação digital.  

O Programa de Apoio ao Empreendedorismo Criativo é promovido e organizado pela 

Universidade de Évora, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

no âmbito do projeto Magallanes_ICC, projeto cofinanciado por Interreg Portugal-

Espanha, com parceiros no Alentejo, Algarve e Andaluzia.  

O regulamento e mais informação encontram-se disponíveis em arterialab.uevora.pt 

 

• Linha do Tempo - Exposição Coleção António Cachola 

Patente no Centro de Artes de Sines até 10 de outubro de 2021, esta mostra, com 

curadoria de Ricardo Estevam Pereira, apresenta 67 obras de arte de uma das mais 

prestigiadas coleções nacionais, a Coleção António Cachola, fundamental para se 

compreender a arte portuguesa dos últimos 40 anos e, em particular a do nosso 

século que, ao chegar aos seus 21 anos, atinge uma maturidade que nos permite 

começar a descortinar os traços de uma identidade própria. 

A exposição, na qual estão representados 35 artistas, pode ser visitada de segunda a 

sábado, entre as 12h00 e as 18h00, com entrada livre.  

A organização é da Câmara Municipal de Sines, em parceria com a Câmara Municipal 

de Elvas e Museu de Arte Contemporânea de Elvas / Coleção António Cachola. 

Mais informação pode ser consultada na página da Câmara Municipal de Sines. 

 

• Festival BA - Cultura em Rede no Baixo Alentejo 

Organizado pela CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, o Festival 

BA encontra-se a decorrer nos 13 municípios que integram a respetiva área 

geográfica, tendo por objetivo promover o património cultural, enquanto 

instrumento de diferenciação e competitividade do seu território. 

A iniciativa realiza-se no âmbito da candidatura apresentada ao Alentejo 2020 e 

contempla a realização de espetáculos itinerantes associados ao património, à 

cultura e a bens culturais, com elevado impacte em termos de projeção da imagem 

da região, através da programação em rede a nível intermunicipal. 

https://arterialab.uevora.pt/criativos2022
https://arterialab.uevora.pt/criativos2022
https://arterialab.uevora.pt/criativos2022
https://www.sines.pt/
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O Festival BA envolve profissionais da cultura identificados por cada um dos 

Municípios associados, em áreas artísticas como o teatro, a dança, a música, o 

artesanato, o cante. 

O programa pode ser consultado na página oficial do festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festivalba.pt/
http://festivalba.pt/
http://festivalba.pt/

