
  
    

            
  

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM  
       De 12 a 16 de dezembro de 2022 – 12h00  

 

 

• Alentejo, PATRIMÓNIOS encerra terceira edição na vila de Cuba  

As últimas visitas guiadas, em 2022, no âmbito da 3.ª edição do projeto 

Alentejo, PATRIMÓNIOS organizada pela Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, vão realizar-se no concelho de Cuba, dia 17 de dezembro.  

Com início em Vila Ruiva, às 10h, na Igreja Matriz - N.ª Sr.ª. da Encarnação, 

segue-se o Museu dos Insetos Sociais - Insectozoo. Após pausa para almoço, e 

já na vila de Cuba, serão visitados o Museu Literário Fialho d’Almeida, o Jazigo 

de Fialho de Almeida e a Adega do Canena.  

As inscrições, limitadas a 20 pessoas, devem ser efetuadas através dos 

contactos da Direção Regional de Cultura do Alentejo que podem ser 

consultados no respetivo sítio web, juntamente com o cartaz/programa e mais 

informação sobre as visitas.  

A iniciativa conta com o apoio do Município de Cuba. 

 

• Coral Almira realiza Concerto de Natal com a cantora convidada Joana 

Godinho, em Alcácer do Sal 

No próximo dia 17 de dezembro, às 21h30, o grupo Coral Almira, de Alcácer do 

Sal, dirigido pelo maestro Fernando Malão, e a cantora convidada Joana 

Godinho realizam um Concerto de Natal na Igreja de Santiago, em Alcácer do 

Sal. 

A iniciativa integra o programa de concertos que se encontra a decorrer no 

concelho, organizado pelo respetivo Município, para assinalar a quadra 

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


natalícia que atravessamos. Mais informação pode ser consultada na página do 

Município de Alcácer do Sal. 

 

• Concerto de Natal da Catedral de Évora conta com o organista Sérgio Silva, 

Capella Patriarchal, Capella de S. Vicente e João Vaz  

No próximo dia 18 de dezembro, às 17h00, a Sé de Évora recebe no seu 

Concerto de Natal de 2022, o organista Sérgio Silva, Capella Patriarchal, Capella 

de S. Vicente e João Vaz, na direção e órgão. Será apresentado o Magnificat a 

4, do compositor do Renascimento D. Pedro de Cristo, juntamente com a Missa 

Salve Regina a 4 e Ave Maria a 8, do mesmo compositor. O programa inclui 

ainda cantochão e peças de órgão de compositores da mesma época.  

A organização é do Cabido da Sé de Évora e Althum.com, com o apoio de 

Direção Regional de Cultura do Alentejo e da Fundação Eugénio de Almeida. A 

entrada é livre, sujeita à disponibilidade do espaço, mediante reserva através 

dos contactos da editora Althum.com. O concerto encontra-se também 

divulgado na página da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• Exposição itinerante “Natureza Morta”, de José M. Rodrigues, pode ser 

visitada em Serpa até 31 de dezembro 

A convite da Direção Regional de Cultura do Alentejo, José M. Rodrigues, 

fotógrafo do Alentejo, Prémio Pessoa, registou através da sua abordagem 

artística uma situação que a todos afeta: a profunda alteração da paisagem em 

contexto de práticas agrícolas que levaram à destruição sistemática de 

património cultural na região. 

A exposição itinerante de fotografia “Natureza Morta”, encontra-se agora 

patente em Serpa, no Museu do Cante Alentejano, onde pode ser visitada até 

dia 31 de dezembro, de terça-feira a domingo, das 10h às 13h e entre as 14h e 

as 18h, com entrada livre. 

A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo no 

âmbito do Projeto Magallanes_ICC, financiado pelo programa Interreg, e conta 

http://www.cm-alcacerdosal.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/


em Serpa, com a parceria, do respetivo Município.  

Para mais informação sobre a mostra podem ser consultadas as páginas da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo e do Município de Serpa. 

 

• Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, no concelho do Crato, recebe “O 

Menino Jesus” – Coleção da Casa Museu Padre Belo até inícios de janeiro 

Nesta quadra natalícia o Município do Crato organiza a exposição subordinada 

ao tema “O Menino Jesus” - Coleção da Casa Museu Padre Belo, constituída por 

parte da coleção de Meninos Jesus, que pode ser visitada no Mosteiro de Santa 

Maria de Flor da Rosa até 8 de janeiro de 2023. 

A mostra,  que conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia do Crato - 

Casa Museu Padre Belo e Direção Regional de Cultura do Alentejo, está aberta 

ao público de segunda a sexta – feira das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, 

aos sábados, domingos e feriados, entre as 10h e as 13h e das 14h30 às 18h. 

A exposição convida também a visitar a Casa Museu onde é possível apreciar 

Presépios, Cristos e outras peças doadas pelo Padre Francisco Belo à Santa Casa 

da Misericórdia do Crato. Mais informação pode ser consultada na página do 

respetivo Município. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
https://cm-crato.pt/exposicao-o-menino-jesus/

