
 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

De 11 a 14 de agosto, de 2020 – 11h00 

 

• TUR_IS_MO 

É o nome do espetáculo de rua, itinerante, que terá lugar dia 14 de agosto, pelas 

21h30, em Odemira, inserido no programa cultural Animar o Verão promovido pelo 

Município, a decorrer até ao próximo mês de setembro. 

Integram esta programação unicamente artistas e grupos residentes no concelho de 

Odemira, como forma de promover o seu talento e arte e contribuir para aliviar as 

dificuldades por que passa o setor artístico, resultante da redução abrupta da sua 

atividade devido à pandemia da COVID-19. 

Em TUR_IS_MO, três amigos estão de férias e acabam de chegar a esta bela 

localidade. Partem imediatamente à descoberta das ruas e enquanto isso, falam da 

vida e do amor, da crise e da ventura, falam do muito trabalho e do ócio, do desporto 

e do sofá, falam da Pandemia e falam, falam, falam... e fazem uma saudável paródia 

de tudo.  

Os espetáculos que se inserem no programa Animar o Verão cumprem as 

recomendações da Direção-Geral da Saúde. Para mais informação pode ser 

consultada a página oficial da Câmara Municipal de Odemira. 

 

• Noites de Rua Cheia  

É a iniciativa que se encontra a decorrer no concelho de Serpa, até ao próximo dia 15 

de agosto. O programa, promovido pelo Município de Serpa em parceria com as 

Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, contempla teatro e sessões de cinema ao ar 

livre. O objetivo é contribuir para que a respetiva população e público em geral 

possam usufruir de iniciativas culturais ao ar livre, tanto quanto possível, durante as 

noites de verão. 

A peça de teatro Recordar o Festival da Canção, pelo (En)Cena, terá lugar dia 14, 

sexta – feira, às 22h00, no Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho e, no sábado, 



dia 15, no salão Polivalente de Vale de Vargo, a encerrar o programa da iniciativa.  

A lotação é limitada e sujeita ao levantamento prévio de bilhetes, gratuitos, mas 

obrigatórios, nas sedes das Uniões e Juntas de Freguesia do concelho, durante o 

horário de expediente. O programa completo e mais informação podem ser 

consultados na página oficial da Câmara Municipal de Serpa. 

•  “Zé Pedro Rock ‘N’ Roll” 

Realizado por Diogo Varela Silva, este documentário será exibido no Auditório 

Municipal de Alcácer do Sal, no próximo sábado, dia 15 de agosto, pelas 21h30. 

Zé Pedro, figura maior do rock português, foi também o seu grande impulsionador, 

não só enquanto guitarrista dos Xutos e Pontapés, mas também através na 

divulgação do género como crítico de música, radialista e dono do Johnny Guitar, 

mítico clube lisboeta e sala de concertos, onde muitas bandas deram os primeiros 

passos. Este documentário acompanha e recorda o seu percurso de vida. 

No âmbito de uma campanha de incentivo à produção cinematográfica nacional 

promovida pela Academia Portuguesa de Cinema, a Câmara Municipal de Alcácer do 

Sal, através da Divisão de Cultura e Eventos, dedica o mês de agosto à exibição de 

filmes de origem portuguesa. 

Para mais informação poderá ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal. 

• Cultura Sai à Rua   

Organizada pela Câmara Municipal de Elvas, esta é uma iniciativa de  

desconfinamento cultural que decorre desde o passado mês de julho com o objetivo 

dinamizar o setor cultural e devolver aos elvenses e ao público em geral uma oferta 

rica e diversificada.   

Em agosto o programa contempla ainda vários concertos ao ar livre, no Ciclorama do 

Jardim Municipal de Elvas, sempre às 21h30: Celina da Piedade (dia 15); Fados, com 

António Vieira, Maria do Rosário e Zarinha (dia 22) e Double Mars (no dia 29). A 

entrada é gratuita mediante o levantamento de bilhetes que podem ser recolhidos 

no local do espetáculo, meia hora antes do seu início. É obrigatório o uso de máscara. 

O programa deste mês e mais informação podem ser consultados na página oficial da 

Câmara Municipal de Elvas. 

 

• "Still(H)e(a)ven" 

É o título da exposição de fotografia de Sérgio Braz d’Almeida que pode ser ainda 



visitada no Museu Municipal de Vidigueira, até ao próximo dia 16 de agosto.  

Still(H)e(a)ven foi o trabalho desenvolvido em residências artísticas realizadas nos 

concelhos de Montemor-o-Novo (Oficinas do Convento) e Arraiolos (Cortex frontal). 

Durante 2 anos Sérgio d’Almeida, formado em Cinema e Vídeo pela Escola Superior 

Artística do Porto e a exercer maioritariamente atividade de diretor de fotografia 

para cinema e televisão, debruçou-se sobre um género que pensa ter caído em 

desuso na arte contemporânea, mas que permanece enraizado na nossa memória. 

Desde o início o objetivo deste trabalho foi sempre levantar questões sobre a 

contemporaneidade através dos objetos que consumimos, através de uma espécie 

de "pegada humana" de um certo tempo, de uma certa geração.  

Still(H)e(a)ven é a desconstrução de Stilleven - palavra holandesa utilizada para 

denominar uma corrente artística muito popular durante os séc. XVI e XVII - 

Natureza-morta.  

Organizada pela Câmara Municipal de Vidigueira, a exposição Still(H)e(a)ven pode ser 

visitada de terça a sexta – feira, das 10h às 12h30 e entre as 13h30 e as 17h, e ao fim 

de semana das 10h às 13h e das 14h30 às 17h, com entrada livre. 

Para mais informação deverá ser consultada a página oficial da Câmarta Municipal de 

Vidigueira, na internet. 

 

• Alentejo, PATRIMÓNIOS 

É o nome da 1.ª edição do projeto da Direção Regional de Cultura do Alentejo que 

tem por objetivo promover o Património Imaterial da Região, através de visitas 

guiadas temáticas. A primeira realiza-se já no próximo dia 22 de agosto, em 

Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo. O ponto de encontro será no Paço dos 

Henriques, às 10h00, e a visita terá como pano de fundo a arte chocalheira, cujo 

fabrico viu, em 2015, o seu nome inscrito na lista da UNESCO do Património Cultural 

Imaterial da Humanidade. 

Mostrar a diversidade cultural da região, dignificar os atores do saber-fazer 

tradicional, valorizar o património imaterial e o território em todas as suas 

especificidades diferenciadoras e criar novas dinâmicas que ajudem o turismo e a 

economia locais são os objetivos principais do projeto que a DRCAlentejo vai 

desenvolver, em colaboração com vários Municípios e associações da região. 

Dado o contexto de pandemia em que se vive, para este ano foram programadas 

quatro visitas temáticas com o máximo de 14 participantes cada, mediante inscrição 



prévia, cumprindo-se as normas de saúde pública definidas. 

Além da arte chocalheira de Alcáçovas, o projeto tem ainda previstas, até ao final do 

ano, viagens temáticas em torno dos Barros de Beringel, a 26 de setembro, dos 

cereais e da molinagem no território do rio Mira, dia 3 de outubro, e dos Bonecos 

de Estremoz, no dia 17 de outubro.  

O Projeto ‘Alentejo, PATRIMÓNIOS’ insere-se no Programa de Promoção, 

Programação e Mediação no Património Cultural, da Direção Regional de Cultura, no 

qual se incluem um ciclo anual de visitas guiadas ao património construído, um ciclo  

de Música nas Igrejas, ações de Sensibilização para a Educação Patrimonial, entre 

outras iniciativas. Para mais informação sobre o projeto e inscrições deverá ser 

consultada a página oficial da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• Festival 5.ª Música  

Constituído por dez concertos, encontra-se a decorrer até dia 24 de setembro, em 

Évora, na Casa de Burgos - Direção Regional de Cultura do Alentejo, sempre à quinta 

– feira, às 21h30. 

No mês de agosto o programa integra ainda Fred Martins e Carlos Menezes, com a 

participação especial de Mara, no dia 13; Manuel Ferraz Trio, dia 20 e Raia, com 

António Bexiga e Cristina Viana, no dia 27.  

A entrada é gratuita sujeita à lotação do espaço, sendo necessário reservar bilhete 

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

O festival 5.ª Música é organizado pela União das Freguesias de Évora, Câmara 

Municipal de Évora e Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

Par mais informação deverá ser consultada a página da União das Freguesias de 

Évora, no Facebook. 

 

• Cores do Instante  

Exposição de pintura de Joaquim Dias, recentemente inaugurada na Casa da Cultura 

de Marvão, pode ser visitada até dia 28 do próximo mês de setembro. 

Natural de Esperança, concelho de Arronches, Joaquim Dias viveu a sua adolescência 

em Mora até casar e radicar-se em Leiria, onde vive há cerca de 50 anos. 

Para lá da sua grande paixão por fotografia e poesia, desde muito novo que desenha 

e pinta como hobby, por influência do pintor alentejano João Paciência. 

Aposentado, decidiu dedicar o seu tempo livre a esta arte, optando por pintar 



aguarelas que expôs pela primeira vez em 2018, na Galeria da Biblioteca Municipal 

Afonso Lopes Vieira, em Leiria. Discípulo do pintor Luso-Japonês Kaname Kano, 

procura aperfeiçoar a técnica e usufruir a beleza da pintura a aguarela. 

Organizada pela Câmara Municipal de Marvão, a exposição ‘Cores do Instante’ pode 

ser visitada das 10h00 às 17h00. Para mais informação deverá ser consultada a 

página oficial do Município, na internet. 

 

 


