
 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

     De 15 a 18 de dezembro, de 2020 – 11h00 

 

 

• Ofereça Cultura Neste Natal 

É o nome da campanha desenvolvida pelo Ministério da Cultura com o objetivo de 

incentivar e sensibilizar os diversos públicos a oferecer bens culturais durante o 

período de Natal que se aproxima. O setor cultural foi um dos mais afetados pela 

pandemia, mas os artistas, autores e profissionais da cultura mostraram força, 

coragem e resiliência. Retribua e Ofereça Cultura Neste Natal. Teatro; Música; 

Cinema; Museus, Palácios & Monumentos; Dança; Artes Visuais; Artes Plásticas; 

Livros. Partilhe esta ideia, até 6 de janeiro de 2021, e contribua para a recuperação 

do setor cultural. Ofereça Cultura Neste Natal! 

 

• Canto ao Menino  

É o tema do concerto que será interpretado pelo grupo Os Vocalistas, dia 18 de 

dezembro, às 21h00, na Igreja Matriz de Mértola. O grupo, originário de Beja, é 

composto por Ruben Lameira, Bernardo Emidio e o já conhecido do panorama 

musical português, José Emídio, um dos fundadores dos Adiafa e o mentor do 

projeto. Em 2020 Os Vocalistas lançaram o desafio “Bissexto de Modas”, com o 

objetivo de elaborar um Cancioneiro digital de Modas Alentejanas, publicando todos 

os dias um vídeo com uma Moda diferente, nas suas redes sociais.  

Em Mértola, o grupo cantará ao menino numa prece por melhores dias, 

interpretando a música tradicional portuguesa de novos contornos, numa harmonia 

imaculada das vozes, em clara homenagem ao cante a vozes. A organização é da 

Câmara Municipal de Mértola que divulga na sua página oficial mais informação 

sobre o concerto. 

 



• Concerto de Natal, pelo grupo Passione 

Realiza-se dia 18 de dezembro, às 20h30, na Igreja de Santiago, em Alcácer do Sal. 

O grupo Passione, criado pelo tenor João Mendonza e pelo compositor Carlos Barreto 

Xavier, atua em Alcácer do Sal no âmbito do Programa de Animação de Natal 2020, 

organizado pelo Município. 

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

Alcácer do Sal. 

 

• 'SHITZ', de Hanoch Levin   

É a 39.ª produção de 'a bruxa TEATRO', recentemente estreada, que se encontra em 

palco no Espaço Celeiros (R. do Eborim, 16), em Évora, até 19 de dezembro, de 

quarta-feira a sábado, às 21h00.  

Nesta comédia de humor negro, para dar conta de um mundo cujos cidadãos estão à 

sombra dos cânones, Hanoch Levin inspira-se tanto na vida quotidiana quanto nas 

fontes bíblicas ou mitológicas. O seu teatro, sempre comprometido, denuncia a 

insanidade da lógica da guerra e o seu humor, devastador e provocativo, questiona o 

ser humano e a sua presença universal.    

Integram o elenco Andréa Fernandes, Duarte Banza, Elsa Pinho e Figueira Cid.  

O espetáculo, classificado para M/ 16 anos, é coproduzido com a Câmara Municipal 

de Évora e conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e Rádio 

Diana.  

Para reserva de bilhetes e mais informação deve ser contactada ‘a Bruxa Teatro’ que 

disponibiliza mais informação sobre a peça, na sua página do Facebook. 

 

• Concertos de Natal – Concertos Solidários  

Com interpretação da Camerata da Orquestra Sinfónica Juvenil, o primeiro  

concerto realiza-se dia 20 de dezembro, às 17h00, no Auditório Municipal António 

Chainho, em Santiago do Cacém, e o segundo no dia 3 de janeiro de 2021, também 

às 17h00, no Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de 

Santo André. 

Nestes concertos serão apresentadas algumas das mais famosas e conhecidas 

músicas clássicas e atuais, dos compositores Mozart, Boccherini, Bach, Beatles, Rota, 

Shostakovitch e Gardel, sem esquecer os temas de Natal. 

Dado o cariz solidário da iniciativa, o acesso aos bilhetes será em troca de produtos 

alimentares ou higiene / limpeza e /ou material escolar. 



A organização é da Câmara Municipal de Santiago do Cacém que disponibiliza na sua 

página oficial, da internet, mais informação sobre os concertos. 

 

• Dança em Casa  

É o nome da atividade para miúdos e graúdos em contexto familiar que a Companhia 

de Dança Contemporânea de Évora organiza em tempos de pandemia e de férias de 

Natal. 

Entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro, famílias que desejem explorar a 

criatividade individual e familiar são desafiadas a criar vídeos de dança, com a 

duração de 1 mim, que serão transmitidos após seleção, no site e na página do 

Facebook da Companhia de Dança Contemporânea de Évora.  

Os vídeos, realizados por telemóvel e com o máximo de 6 MB, podem ser enviados 

através de e-mail ou via Wetransfer, para a Companhia de Dança, até dia 3 de 

janeiro de 2021. A seleção estará a cargo das coreógrafas Nélia Pinheiro e Amélia 

Bentes e do figurinista José António Tenente, que escolherão os vídeos mais 

inventivos e criativos. Para mais informação deve ser consultada a página da 

Companhia de Dança Contemporânea de Évora. 

 

• Concurso Criação de uma Obra de Arte Pública para o Passeio do Mestre de Avis D. 

João I, em Avis  

O Município de Avis lançou um concurso que desafia os artistas plásticos nacionais a 

criar uma obra de arte pública em homenagem a D. João I, que será instalada no 

Jardim Passeio do Mestre, em Avis.  

O prazo para apresentação de propostas termina a 21 de dezembro de 2020 

decorrendo, posteriormente, as restantes fases do procedimento que culminarão na 

escolha da obra a edificar e, consequentemente, na atribuição de um prémio, no 

valor de dois mil e quinhentos euros, ao seu autor.   

A obra, que ficará em destaque num dos locais mais emblemáticos do Centro 

Histórico de Avis, deverá ser uma peça escultórica com 3 metros de altura que 

evoque a memória histórica do rei de D. João I e se enquadre na envolvente espacial 

e temporal, ligando o passado, ao presente e projetando o futuro.   

O regulamento e mais informação devem ser consultados na página oficial da Câmara 

Municipal de Avis. 

 



• Contos ao Vento com Outras Histórias Dentro 

É o tema da exposição de trabalhos de Sofia Paulino, do Projeto Contadeiras de 

Histórias, que se encontra patente no Museu Municipal de Vidigueira, onde pode ser 

visitada até ao próximo dia 10 de janeiro de 2021. 

A organização é da Câmara Municipal de Vidigueira que disponibiliza mais informação 

sobre a iniciativa nas suas páginas da internet. 
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