
 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

                                            De 11 a 14 de fevereiro de 2020 – 11h00 

 

|CONFERÊNCIAS| 

• “Arquitetura de Terra: conhecer para preservar” 

É o tema da palestra que será proferida pela Arq. Inês Fonseca, dia 15 de 

fevereiro, às 16h00, no auditório do Centro Interpretativo da Ordem de Avis. 

Esta conferência insere-se no ciclo «COLÓQUIOS NO CONVENTO - A HISTÓRIA 

DE...» que se encontra a decorrer mensalmente em Avis, com a participação de 

investigadores e especialistas, de diferentes áreas do saber, para a 

apresentação e debate de temas do interesse de diversos públicos. 

A iniciativa é promovida pelo Município de Avis que disponibiliza o programa e 

mais informação nas respetivas páginas oficiais. 

 

|EXPOSIÇÕES| 

• Francisco de Holanda em Évora – Nascimento de um Artista Humanista – 

1534/1537 – 1544/1545  

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

Alentejo e pelo Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo - Museu de Évora, 

onde pode ser visitada até 31 de março de 2020.  

Com comissariado científico da Professora Sylvie Deswarte-Rosa, a exposição 

dá a conhecer ao público o ambiente intelectual e artístico dos anos de 

formação de Francisco de Holanda em Évora, anos que terão a maior 

importância para a teorização artística no Portugal de quinhentos. 



Constituída por obras provenientes de vários Museus, Bibliotecas e outras 

instituições a nível nacional e regional, a mostra integra o projeto Rede de 

Museus de Évora, e foi cofinanciada no âmbito do programa ALENTEJO 2020, 

sendo o contributo da Direção Regional de Cultura do Alentejo no contexto da 

parceria de programação cultural de ÉVORA 2027 - Cidade Candidata a Capital 

Europeia da Cultura. Conta ainda com o apoio do Instituto de Ciências Sociais e 

Humanas, do CNRS - Universidade de Lyon 1, e do Laboratório HERCULES da 

Universidade de Évora.  

No âmbito desta exposição encontra-se a decorrer, no Museu Nacional Frei 

Manuel do Cenáculo, um ciclo de conferências e visitas guiadas, cujo programa 

pode ser consultado na página da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• “Aquedutos de Portugal – Água e Património” 

É o tema da exposição de fotografia, da autoria do museólogo e investigador 

Pedro Inácio, que se encontra patente no Museu da Farinha, em São Domingos, 

concelho de Santiago do Cacém, onde pode ser visitada até ao próximo dia 28 

de fevereiro. 

A exposição é organizada pelo Museu da Farinha e conta com o apoio do 

Município de Santiago do Cacém. 

 

|FESTIVAIS| 

• Entrudanças 2020  

O Festival de Inverno e de Carnaval da PédeXumbo, que surgiu em 2000 para 

que o inverno fosse também altura de dançar e aprender, realiza-se entre os 

dias 21 e 23 de fevereiro, na vila de Entradas, concelho de Castro Verde.  

Com o pretexto da celebração do Entrudo, durante três dias aprendem-se 

danças do mundo e outros saberes ligados às tradições, à música, aos 

instrumentos, ao canto.... A edição deste ano, cujo tema é o ‘Pão’, volta a 

sugerir à comunidade celebração partilhada com música e dança.  

O Entrudanças é organizado pela Associação PédeXumbo, Câmara Municipal de 

Castro Verde e Junta de Freguesia de Entradas, que disponibilizam nas 



respetivas páginas mais informação sobre o festival. 

 

|GASTRONOMIA| 

• “Comidas d’Azeite” 

O Município de Marvão promove, de 9 a 23 de fevereiro, a 15ª edição de 

“Comidas d'Azeite”, uma Quinzena Gastronómica que tem por objetivos, 

promover os produtos endógenos do concelho e dinamizar a economia local, 

aliando a gastronomia ao turismo e à cultura. 

Ao longo desta Quinzena, os restaurantes aderentes vão dar o papel principal 

ao azeite e apresentar, nas suas ementas, os mais variados pratos, 

confecionados com base neste ingrediente essencial e quase omnipresente na 

gastronomia marvanense. 

O arranque desta 15ª edição está marcado para dia 9 de fevereiro, às 11h00, na 

aldeia de Galegos, com uma visita guiada ao Museu/Lagar Melara Picado 

Nunes, que articula o passado e o presente do Norte Alentejano, mostrando a 

rota do sabor, desde a entrada da azeitona até à obtenção do saboroso azeite. 

Uma viagem onde se descobrem as máquinas, as prensas, os odores e os 

saberes das gentes do lagar.  

O programa desta quinzena gastronómica contempla ainda animação musical 

pelo Grupo de Música Tradicional “Voz Amiga”, de Terrugem e, no dia 8 de 

março, a realização da ‘Rota do Contrabando do Azeite’, com início às 8h30, no 

recinto da Casa do Povo de Porto da Espada. O programa encontra-se 

disponível para consulta na página do Município de Marvão. 

 

|MÚSICA| 

• Centenário de Amália Rodrigues – Uma História de Vida (1920 – 2020) 

Espetáculo pela Vox Angelis que se realiza dia 22 de fevereiro, às 15h00, no Pax 

Julia Teatro Municipal de Beja, promovido pela Câmara Municipal de Beja. 

Ao abrigo de um protocolo de parceria entre a Vox Angelis e a Fundação Amália 



Rodrigues, este espetáculo, em digressão nacional e no estrangeiro, insere-se 

nas Comemorações Oficiais do Centenário da Fadista, organizadas pela 

Fundação Amália Rodrigues e pela Comissão Nacional do Centenário de Amália 

Rodrigues.  

Com esta digressão, pela Vox Angelis, é dada a conhecer a música de Amália, os 

seus poetas e os seus compositores, mas também a História da sua Vida, a 

História do Fado e a História da Cultura Portuguesa do Séc. XX.  

Para mais informação deve ser contactado o Pax Julia – Teatro Municipal de 

Beja, podendo os bilhetes, no valor de 5 €, ser adquiridos através da BOL – 

Bilheteira Online.  

 

|TEATRO| 

• “A Árvore da Vida”  

É o título da peça de teatro que vai subir ao palco do Auditório Municipal de 

Alcácer do Sal, dia 16 de fevereiro, sábado, apresentada pela Companhia de 

Teatro de Alcácer do Sal. 

A peça de teatro infantil é dirigida a maiores de 3 anos de idade e tem o apoio 

da Câmara Municipal de Alcácer e da Apocalypse – Associação de Teatro e 

Musicais.  

Para mais informação deverá ser consultada a página da Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal.  

 

|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. 

 

 


