
 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

                                            De 04 a 07 de fevereiro de 2020 – 11h00 

 

|CONFERÊNCIAS| 

• Torrão. Um Património sustentável 

É o tema da conferência que será proferida pela Professora Maria de Lurdes 

Craveiro, dia 9 de fevereiro, às 16h00, na Igreja da Misericórdia, Vila do Torrão. 

A iniciativa é organizada pela Junta de Freguesia do Torrão, com o apoio da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo, que divulgam a conferência nas 

respetivas páginas oficiais. 

 

|ENCONTROS LITERÁRIOS| 

• I Encontro de Escrita e Escritores de Ferreira do Alentejo  

Realiza-se dia 8 de fevereiro, das 10h00 às 17h30, na Biblioteca e Museu 

Municipais de Ferreira do Alentejo, com o objetivo de reunir e dar a conhecer 

os diversos escritores Ferreirenses que residem em Ferreira do Alentejo ou 

noutras zonas do país e do mundo. 

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo - 

Biblioteca e Museu Municipais. 

 

|EXPOSIÇÕES| 

• Artur Pastor - Um Alentejo Distante 

É o nome da exposição de fotografia patente em Beja, no Centro UNESCO para 

a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, constituída por 70 imagens de 



Artur Pastor, um dos grandes fotógrafos portugueses do século XX.  

A mostra, que pode ser visitada até dia 17 de março de 2020, apresenta 

também o documentário “Paisagem de Artur Pastor”, realizado por Fernando 

Carrilho. A organização da exposição resulta de uma parceria entre a Câmara 

Municipal de Lisboa - Arquivo Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Beja 

e o Centro UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial – Beja, 

que disponibilizam mais informação sobre a mostra, nas respetivas páginas 

oficiais. 

• PHENOMENA 

É o tema da exposição de fotografia sobre alterações climáticas que se 

encontra patente na Igreja do Salvador, em Évora, onde pode ser visitada até 

14 de fevereiro de 2020. 

A mostra reúne 30 fotografias que invocam causas, efeitos e reações ao 

fenómeno das mudanças climáticas. As imagens em exibição representam o 

olhar de fotógrafos amadores e profissionais que responderam ao apelo do 

Concurso de fotografia PHENOMENA...sobre alterações climáticas, cujo 

objetivo foi desafiar todos os cidadãos a lançar olhares sobre as mudanças 

ambientais em Portugal, através da fotografia, e simultaneamente homenagear 

um dos primeiros e mais reputados climatólogos Portugueses, o Professor João 

Corte Real. 

O que sabemos efetivamente sobre os fenómenos das mudanças ambientais? 

Como as reconhecemos? Que impacto têm nas nossas vidas e na de todos os 

que habitam o planeta Terra? 

A exposição PHENOMENA coloca-nos em confronto com todas estas 

interrogações e com a necessidade de encontrarmos caminho para o seu 

entendimento, o qual é fundamental para a ação na resposta à emergência 

climática e ambiental.  

Coorganizada pela EcoVerney - Universidade de Évora, Câmara Municipal de 

Évora, Direção Regional de Cultura do Alentejo e Cabido da Sé de Évora, a 

exposição, itinerante, seguirá, posteriormente, para os municípios do Alentejo 

e outras localidades do país.  



Para mais informação podem ser consultadas as páginas da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo ou do Eco-Verney.  

 

|MÚSICA| 

• Bruno Santos convida Rita Redshoes 

No próximo dia 7 de fevereiro, às 21h30, o guitarrista Bruno Santos estará em 

Grândola onde subirá ao palco do Cineteatro Grandolense com uma convidada 

muito especial – Rita Redshoes, considerada como uma das mais reconhecidas 

compositoras e intérpretes da sua geração. 

Uma residência bimestral, num clube de jazz na Madeira, foi o pretexto para o 

convite em que o propósito seria tocar repertório original de Rita Redshoes, 

passando pelos vários discos editados ao longo dos últimos dez anos. 

A particularidade do duo reside na abordagem jazzística sobre repertório 

essencialmente pop, mas com uma passagem por alguns clássicos do jazz e 

outras surpresas. 

O resultado é um concerto intimista e emotivo onde a guitarra e a voz se 

encontram e as melodias pairam sobre novas harmonias e cores. 

Este concerto insere-se no programa Noites de Jazz da Música Velha, 

organizado pela Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense - 

Música Velha com o apoio da Câmara Municipal de Grândola. 

As receitas de bilheteira revertem integralmente para a aquisição de um novo 

trombone para a Banda Filarmónica da Música Velha. 

As reservas podem ser efetuadas de quarta-feira a sábado, através do n.º 269 

440 214. Mais informação sobre o concerto encontra-se disponível na página 

da Câmara Municipal de Grândola. 

 

|TEATRO| 

• “Santa Mãezinha” 

É o nome da peça que o Cineteatro Municipal de Elvas acolhe, a 16 de 

fevereiro, domingo, pelas 16h00. 



“Santa Mãezinha”, uma comédia hilariante, conta com a participação dos 

atores Noémia Costa, Marisa Carvalho, Diogo Xavier e Renato Pino, e retrata a 

vida normal de um casal, até que um dia a mãe da mulher vai viver com eles. 

Quando parece que a vida não pode piorar, um misterioso assaltante aparece 

nessa mesma noite. Um conjunto de peripécias toma conta da vida destas 

quatro pessoas durante uma noite inesquecível para eles e para todo o público 

que os visitar. 

Esta peça é uma produção da Farrapo D’Arte, para maiores de seis anos de 

idade, que tem bilhetes à venda na Papelaria Cidade Nova, em Elvas, e 

em www.ticketline.pt 

 

• A Ilha de Plástico 

É a 23.ª criação infantil da Animateatro – Associação de Teatro e Animação do 

Seixal, que terá lugar dia 9 de fevereiro, às 16h00, no Centro Cultural de 

Campo Maior. 

Este é um espetáculo de sensibilização e consciencialização ambiental em que 

as componentes lúdica e pedagógica se entrecruzam e interligam procurando 

promover nos mais pequenos uma consciência ambiental ativa. 

Ples e Lusco são dois seres estranhos que habitam no meio de um oceano, num 

local, também ele diferente. Cruzam-se, discutem ideias, percebem que sendo 

azul ou incolor, é o plástico que os mantém à tona… No meio de toda aquela 

poluição encontram uma caixa com imagens de um mundo distante, colorido, 

livre… querem conhecê-lo! Com a ajuda do público vão perceber que estes dois 

mundos, embora desiguais, fazem parte do mesmo planeta, a TERRA. 

Conclusão… parte dela está doente! Há que meter mãos à obra, RECICLAR, 

fazer desaparecer esta ILHA de PLÁSTICO! 

A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos de idade. 

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Campo Maior que 

disponibiliza mais informação sobre a peça de teatro na respetiva página 

oficial. 

 



|VISITAS GUIADAS| 

• Visitas ao Património – Alentejo 2019/2020 

A próxima visita guiada da iniciativa organizada pela Direção Regional de 

Cultura do Alentejo, com o objetivo promover o património cultural da região, 

realiza-se na Gruta do Escoural ( concelho de Montemor – o – Novo), dia 15 de 

fevereiro, com início às 10h00. 

Esta visita é direcionada a dois grupos de 10 pessoas, num total de 20 

participantes (máximo), e conta com o apoio do Município de Montemor – o – 

Novo. 

As Visitas ao Património decorrem uma vez por mês, até julho de 2020, sempre 

ao sábado, mediante inscrição prévia, gratuita. 

O programa encontra-se disponível para consulta na página da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo. 

 

 


