
  
  

 
   

           

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

       De 08 a 12 de agosto de 2022 – 12h00 

 

 

• Festival A Estrada  

Arranca com a sua segunda edição de 9 a 13 de agosto, entre a Serra de São 

Francisco e o Mar da Costa de Santo André, no concelho de Santiago do 

Cacém. 

Espetáculos de música, dança, teatro e instalações artísticas vão distribuir-se 

por quatro palcos, ao longo da Estrada Municipal 544 entre São Francisco da 

Serra e a Costa de Santo André. 

A organização é da Transiberia, em parceria com o Município de Santiago do 

Cacém e Artéria. 

O Festival ‘A Estrada’ conta com o financiamento da Direção-Geral das Artes. 

O programa detalhado e mais informação sobre aquisição de bilhetes podem 

ser consultados na página oficial da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. 

 

• PERIFERIAS celebra 10.ª edição 

O Festival Internacional de Cine(ma) de Marvão e Valencia de Alcántara, 

PERIFERIAS, que leva o cinema ao ar livre a aldeias e lugares históricos da 

fronteira luso-espanhola, celebra este ano a sua 10.ª edição. 

Para assinalar este marco do festival, que de ano para ano alarga a sua área de 

influência conquistando novos palcos e novos públicos, foi criada uma nova 

imagem, em torno da natureza e da ideia de comunidade, e têm sido realizadas 

sessões especiais em vários municípios. 

O núcleo principal da programação decorrerá de 12 a 20 de agosto e 

https://www.cm-santiagocacem.pt/evento/2-a-edicao-do-festival-a-estrada/


contempla agora um conjunto de propostas de cinema ibérico com convites 

abertos a realizadores portugueses e espanhóis, e a promoção de momentos 

de debate, reflexão e festa. 

O festival é organizado pela associação cultural portuguesa Periferias e pela 

espanhola Gato Pardo, contando, entre outros, com o apoio dos Municípios de 

Marvão e de Valencia de Alcántara; Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

Junta da Extremadura. Informação mais detalhada sobre o programa e 

aquisição de bilhetes encontra-se disponível em periferiasfestival.com . 

 

• ‘Alentejo, PATRIMÓNIOS’: visitas guiadas em Sines adiadas para 13 de agosto 

Por motivos de força maior, as visitas guiadas previstas para Sines, no âmbito 

do projeto ‘Alentejo, PATRIMÓNIOS’, foram adiadas uma semana, para dia 13 

de agosto. Encontrando-se ainda algumas vagas disponíveis, as inscrições, 

gratuitas, devem ser efetuadas através dos contactos gerais da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, entidade organizadora. 

Com início às 10h00, nas Fábricas Romanas de preparação piscícola, a iniciativa 

abrangerá, ainda no período da manhã, a Casa-Forte do Museu de Sines. À 

tarde serão visitadas as futuras instalações do Observatório do Mar e será 

apresentada, na praia, a jangada de São Torpes, a mais singular manifestação 

etnográfica do concelho, que poderá ser experienciada, através de uma breve 

navegação, pelos participantes interessados. A iniciativa conta com o apoio do 

Município de Sines. 

O projeto Alentejo, PATRIMÓNIOS tem por objetivos promover o património 

cultural da região, dar a conhecer a sua diversidade cultural, dignificar os atores 

do saber-fazer tradicional e valorizar o território nas suas especificidades 

diferenciadoras. 

Mais informação pode ser consultada a página da Direção Regional de Cultura 

do Alentejo.  

 

• A invenção dum outro   

Exposição da artista Maria José Oliveira está patente ao público no Museu 

https://www.periferiasfestival.com/
http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/


Rainha Dona Leonor, em Beja, até dia 18 de setembro.    

A partir do romance epistolar do século XVII "Lettres Portugaises", a artista 

criou duas instalações - comunicantes entre si - uma no local onde viveu a 

personagem principal - soror Mariana Alcoforado - no Convento Nossa Senhora 

da Conceção, atual Museu Rainha Dona Leonor, outra na Collégial de Bueil en 

Touraine, Tours, em França.    

Maria José Oliveira conceptualizou estas instalações como um manifesto de 

liberdade no feminino, das mulheres que, diariamente e por todo o mundo, se 

veem privadas da sua liberdade de pensamento, direito ao trabalho digno, 

proteção social, sendo vítimas - tantas vezes - de uma cobarde violência 

doméstica, tanto a nível físico como psicológico.  

Com curadoria de Fernando Ribeiro e Jean-Michel Albert, esta é uma exposição 

que nos fala de clausura, de abnegação, mas também de resiliência, liberdade e 

amor. A invenção dum outro é uma produção de ALFA – Association Luso - 

Française d’Art, em parceria com a  Direção Regional de Cultura do Alentejo – 

Museu Rainha Dona Leonor, que disponibilizam nas respetivas páginas mais 

informação sobre a iniciativa. 

 

• 'Aromas que nos guiam'      

É o nome da exposição organizada pela Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, em parceria com a Fundação Nossa Senhora da Esperança, que 

convida a reviver aprendizagens de épocas distantes, a conectar o ser humano 

com a Natureza, e a promover acessibilidades e inclusão. Patente na Galeria da 

Casa de Burgos, em Évora, até dia 23 de setembro, a mostra visa despertar o 

interesse de diferentes gerações para a integração do Homem como parte da 

Natureza, a relação entre ciência e arte, o fim das fronteiras delimitadas apenas 

pelo consumo e pela ideia desenfreada do progresso sem limites.    

‘Aromas que nos guiam’ pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 

12h30 e entre as 14h e as 17h30. A entrada é livre. 

Para mais informação pode ser consultado o sítio web da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo.     

http://www.cultura-alentejo.pt/
https://www.museuregionaldebeja.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/

