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• O ‘Andanças’ está de volta a Campinho, de olhos postos na planície 

alentejana e na albufeira de Alqueva 

O Festival Andanças, organizado pela Associação PédeXumbo, está de volta à 

sua nova "casa". De 18 a 21 de agosto, a aldeia ribeirinha de Campinho, no 

concelho de Reguengos de Monsaraz, irá viver ao som da música, ao ritmo da 

dança e ao sabor do reencontro das culturas. Serão quatro dias para dançar, 

numa "viagem" a vários cantos do mundo, com os momentos de partilha e 

aprendizagem que são imagens de marca do Andanças.  

Haverá ainda oficinas criativas, conversas, sessões de contos e passeios, além 

do habitual "espaço criança".  

Consulte a página do festival, em andancas.net, para mais informação sobre o 

programa, aquisição de bilhetes e sugestões de transporte.  

 

• “Às 5.as feiras no Castelo” decorre em Arraiolos no mês de agosto  

A Junta de Freguesia de Arraiolos, a Câmara Municipal de Arraiolos e a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo promovem, com a colaboração da Associação 

Dupla Personalidade, mais uma edição de “Às 5.as feiras no Castelo”.  

Durante o mês de agosto, sempre à quinta-feira, às 21h30, a iniciativa tem 

lugar no notável Castelo de Arraiolos, que tem mais de sete séculos de história. 

A presente edição mantém o seu rumo na celebração da música, do canto e do 

cante, da dança e da palavra dita e cantada, num ambiente único. 

O programa conta ainda com "Diogo Picão", dia 18, e com a “Orquestra do 

http://www.andancas.net/


Bairro”, no dia 25 deste mês.  O programa e mais informação podem ser 

consultados na página oficial do Município de Arraiolos . 

 

• A 10.ª edição do PERIFERIAS prossegue por aldeias e lugares históricos da raia 

luso-espanhola, com filmes de autor e obras documentais 

O Festival Internacional de Cine(ma) de Marvão e Valencia de Alcántara, 

PERIFERIAS, leva o cinema ao ar livre a aldeias e lugares históricos da fronteira 

luso-espanhola e celebra este ano a sua 10.ª edição. 

Para assinalar uma década do festival, além da nova imagem criada, em torno 

da natureza e da ideia de comunidade, têm sido realizadas sessões especiais 

em vários municípios. 

O núcleo principal da programação decorre até 20 de agosto com um conjunto 

de propostas de cinema ibérico e a promoção de momentos de debate, 

reflexão e festa. 

A organização é da associação cultural portuguesa Periferias e da espanhola 

Gato Pardo. O festival conta, entre outros, com o apoio dos Municípios de 

Marvão e de Valencia de Alcántara; Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

Junta da Extremadura. Informação sobre o programa e aquisição de bilhetes 

pode ser consultada em periferiasfestival.com . 

 

• Rota dos Coretos do Alto Alentejo - 2022  

Com a participação de 12 bandas aderentes, filiadas na Federação das Bandas 

Filarmónicas do Distrito de Portalegre, proporciona concertos em diversos 

coretos do Alto Alentejo, até dia 17 de setembro. O próximo concerto realiza-

se dia 21 de agosto, às 18h00, no Coreto de Castelo de Vide, pela Banda União 

Artística de Castelo de Vide.  

A Rota dos Coretos do Alto Alentejo é organizada por Fundação INATEL, com o 

apoio da Federação das Bandas Filarmónicas, Municípios e Freguesias do 

distrito de Portalegre. O programa completo pode ser consultado na página 

oficial da Federação de Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre. 

 

https://www.cm-arraiolos.pt/11111as-5as-feiras-no-castelo/
https://www.periferiasfestival.com/
http://www.federacaobandasportalegre.pt/


• “As Três Marias”  

É o nome do concurso literário, na modalidade contos, promovido pelo 

Município de Odemira. Com o tema “Igualdade de Género”, o concurso 

pretende assinalar o 50.º aniversário da obra “Novas Cartas Portuguesas”, de 

Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Publicada em 

1972, a obra evidenciou a discriminação e a condição feminina, entre outras 

questões sociais, tendo sido proibido pela censura e aberto processo contra as 

autoras. Podem candidatar-se todas as pessoas singulares, independentemente 

da sua nacionalidade, com idade igual ou superior a 18 anos. O prazo para 

entrega de trabalhos decorre até dia 2 do próximo mês de setembro, 

encontrando-se o regulamento e mais informação disponíveis no sítio web da 

Câmara Municipal de Odemira. 

 

• "Ervas que se comem e nos curam"  

É o tema da exposição que nos leva à descoberta dos atributos medicinais e 

gastronómicos das plantas selvagens que crescem nos campos do concelho de 

Ferreira do Alentejo. A mostra pode ser visitada na sala de exposições 

temporárias do Museu Municipal de Ferreira do Alentejo, até ao final do 

corrente ano, de terça a sexta das 10h às 13h e das 14h30 às 18h30; ao sábado 

e domingo entre as 10h e as 13h.  

A organização é do Município de Ferreira do Alentejo - Museu Municipal, que 

disponibilizam mais informação sobre a iniciativa nas respetivas páginas 

oficiais. 

 

https://www.cm-odemira.pt/pages/536?news_id=2393
https://ferreiradoalentejo.pt/
https://www.facebook.com/museumunicipaldeferreiradoalentejo/

