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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

     De 10 a 13 de agosto de 2021 – 11h00 

 

 

• “Torneio de Armas a Cavalo – Flor da Rosa Medieval” 

Recriação histórica organizada pelo Município do Crato, decorrerá nos próximos dias 

13, 14 e 15 de agosto, na zona exterior do Mosteiro de Flor da Rosa, onde será 

realizado um conjunto vasto e diversificado de iniciativas integrado no programa 

“Cultura em Rede”, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e 

cofinanciado por fundos europeus. 

Esta iniciativa, com recriações teatrais de ambientes medievais pretende celebrar a 

relevância que o Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa teve e tem na história do 

nosso país assim como as personalidades ligadas à região, que marcaram 

profundamente o património e a cultura do concelho do Crato. Este tipo de eventos 

permite ainda ensinar história às gerações mais novas de forma lúdica e participada. 

São três dias de atividades pensadas para as famílias, com entrada gratuita, e um 

convite a quem procura o Alto Alentejo para um fim de semana ou para férias, 

proporcionando interesse cultural, aliado à oferta de património natural e 

gastronómico. O programa detalhado encontra-se disponível nas páginas oficiais do 

Município do Crato e da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. 

 

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

Realiza-se 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 

https://www.cm-crato.pt/en/736-torneio-de-armas-a-cavalo-flor-da-rosa-medieval
https://www.cimaa.pt/
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ibérico e contempla cerca de três dezenas de filmes de autor e obras documentais. 

Na Gala de abertura do festival, que terá lugar no Castelo de Marvão, na próxima 

sexta-feira, 13 de agosto, a partir das 21h00, será apresentado o filme “O Labirinto 

da Saudade”, do realizador Miguel Gonçalves Mendes. 

A iniciativa, organizada pela Associação Cultural Periferias e pela Gato Pardo, conta, 

entre outros, com o apoio dos Municípios de Marvão, Arronches e Valencia de 

Alcántara e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

Mais informação sobre o programa e bilhética podem ser consultados nas páginas do 

festival, no Facebook ou no instagram. 

 

• Rede de Museus de Évora: Noites de Verão  

 Neste verão, a Rede de Museus de Évora convida-o a passar serões diferentes, em 

família ou entre amigos, e abre as portas de alguns dos seus espaços à sexta-feira à 

noite, para que possa começar o fim de semana da melhor forma.  

 É um convite à fruição da riqueza e diversidade histórica e cultural de Évora, marcas 

da sua identidade singular que lhe valeram a classificação de cidade Património 

Mundial.   

 Pode conhecer ou revisitar os espaços livremente, entre as 19h30 e as 22h30, ou 

inscrever-se numa das visitas guiadas programadas. A participação é gratuita, sujeita 

a inscrição prévia e a um número limite de participantes.  

 Todas as visitas guiadas são realizadas em português. O programa e mais informação 

podem ser consultados no site evoraticket.pt 

 

• Recentro Cultural  

Iniciativa promovida por jovens de Sines, encontra-se a decorrer até dia 29 de 

agosto, tendo por objetivo redinamizar o Centro Cultural Emmerico Nunes, 

devolvendo-o à população. Momentos musicais, curtas-metragens, declamações de 

poesia, debates, sessões de jogos de tabuleiro, jam sessions, e uma exposição dos 

alunos locais de Artes integram o conjunto de ações culturais previstas para o Centro 

Cultural Emmerico Nunes e Capela da Misericórdia, em Sines. A entrada é livre, com 

lotação limitada e todas as atividades serão realizadas segundo as normas da DGS. 

A iniciativa resulta de uma parceria com o Centro Cultural Emmerico Nunes, 

https://www.instagram.com/festivaldecineperiferias/
https://www.evoraticket.pt/
https://www.evoraticket.pt/
https://www.evoraticket.pt/
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contando com o apoio do Município de Sines, Escola de Artes do Alentejo Litoral, e 

colaboração com a Escola Secundária Poeta Al Berto. 

Informação mais detalhada pode ser consultada na página do Centro Cultural 

Emmerico Nunes, no Facebook 

 

• O Cante da Memória   

 Exposição de Fotografia de Rafael G. Antunes encontra-se patente ao público na sala 

de exposições temporárias do Museu Municipal de Ferreira do Alentejo (núcleo 

sede), até outubro de 2021.   

 O trabalho de Rafael G. Antunes propõe refletir e explorar, com recurso à imagem 

fotográfica, as tensões e as dinâmicas transitórias nos conceitos de identidade, 

memória coletiva e individual e de Património Cultural (material e imaterial).   

 A mostra, organizada pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, pode ser 

visitada de terça a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h30 às 18h30; ao sábado e 

Domingo das 10h às 13h.  

Para mais informações deve ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de 

Ferreira do Alentejo. 

 

• Oficina de Teatro  

A ExQuorum está a promover uma Oficina de Teatro dirigida à Freguesia da 

Malagueira, em Évora, que se realiza em diversos espaços do Bairro da Cruz da 

Picada, até outubro, sempre à quarta-feira. 

Esta atividade integra o projeto europeu TRUST TOUR (Erasmus+) e conta com o 

apoio da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras e a parceria da 

Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da Cruz da Picada.  

São cumpridas as diretivas da Direção-Geral de Saúde. 

Para mais informação deve ser consultada a página da ExQuorum, no Facebook. 

 

• 3.ª edição do Prémio Literário Joaquim Mestre  

Encontra-se a decorrer, até 31 de dezembro de 2021, o prazo para entrega de obras 

no âmbito do Prémio Literário Joaquim Mestre, que conta já com a sua 3.ª edição.  

Instituído pela ASSESTA - Associação de Escritores do Alentejo, em parceria com a 

Direção Regional de Cultura do Alentejo e com o apoio do Município Beja, este 

https://pt-pt.facebook.com/CentroCulturalEmmericoNunes/
https://pt-pt.facebook.com/CentroCulturalEmmericoNunes/
https://pt-pt.facebook.com/CentroCulturalEmmericoNunes/
https://ferreiradoalentejo.pt/
https://pt-pt.facebook.com/exquorum/
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Prémio, bienal, tem por objetivos promover, defender e valorizar a língua portuguesa 

e a identidade e diversidade cultural da região Alentejo, incentivar a criação literária 

na modalidade de romance, fomentar o gosto pela leitura e pela escrita e 

homenagear o romancista e contista alentejano Joaquim Mestre.  

 Podem concorrer maiores de 18 anos, portugueses ou estrangeiros a residir em 

Portugal.   

 O prémio tem o valor pecuniário de três mil euros e a obra vencedora será publicada 

numa editora de referência.   

 A entrega de originais pode ser efetuada em mão ou via CTT, na Biblioteca Municipal 

de Beja - José Saramago.  

 Deve ser consultado o respetivo regulamento, disponível nas páginas oficiais da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo, da ASSESTA e da Direção-Geral do Livro, dos 

Arquivos e das Bibliotecas. 

 

 

 

 

 

http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.assesta.pt/
https://dglab.gov.pt/
https://dglab.gov.pt/

