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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM  
       De 16 a 20 de janeiro de 2023 – 12h00  

 
 
 

• “Beja à la minute: caminhos da imagem e de um fotógrafo” 

É o tema do próximo passeio pela cidade de Beja que, no dia 22 de janeiro, 

domingo, vai ser guiado pelo fotógrafo António Cunha, um dos mais exímios 

alentejanos a fotografar as suas paisagens. 

Com ponto de encontro na Praça da República, às 10h30, este passeio insere-se 

no ciclo de caminhadas gratuitas ‘Passeios Luminosos’ lançado pela Câmara 

Municipal de Beja e que tem como guias artistas e investigadores. 

Durante a caminhada será dada atenção a pequenos pormenores que instigam 

a curiosidade, em conversa sobre a arte de fotografar e sem deixar de pensar 

Beja e a sua história. 

Todas as máquinas fotográficas serão bem-vindas.  

As inscrições, limitadas a 30 pessoas, devem ser efetuadas através do Posto de 

Turismo de Beja. 

Mais informação pode ser consultada na Agenda Cultural disponível na página 

web do Município de Beja. 

 

• Concerto de Ano Novo 2023, na Sé Évora, vai realizar-se domingo, 22 de 

janeiro, às 16h00 

A Sé de Évora vai receber no próximo domingo, dia 22 de janeiro, às 16h00, o 

Concerto de Ano Novo 2023 que contará com as atuações de Capella 

Patriarchal e Capella de S. Vicente e com João Vaz na direção e órgão.  

https://www.cm-beja.pt/agenda
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O programa do Concerto integrará a primeira audição moderna dos motetes 

marianos do século XVIII, de João Rodrigues Esteves, cujos manuscritos se 

encontram no Arquivo da Sé Patriarcal de Lisboa.  

O restante programa contemplará cantochão e ainda sonatas para órgão, de 

Carlos Seixas (contemporâneo de Rodrigues Esteves) que serão executadas por 

João Vaz no órgão histórico da Catedral de Évora. 

A iniciativa é organizada por Cabido da Sé de Évora e Althum.com, com o apoio 

de Direção Regional de Cultura do Alentejo e 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. 

 

• “Reencontro”, de Inês Justo e Madalena Correia, em Santiago do Cacém  

Até 28 de janeiro pode ser visitada no Museu Municipal de Santiago do Cacém 

a exposição de escultura e fotografia que surge do reencontro de duas amigas 

que estudaram juntas no secundário. Hoje estão no mundo das artes, uma na 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e outra na Universidade de 

Évora. De acordo com as autoras, o trabalho surgiu no período da pandemia, 

altura em que a varanda de casa era o melhor de tudo e “…tudo o que 

tomávamos por garantido passou a ser um presente e a razão para que o dia 

valesse a pena”. 

Organizada pelo Município de Santiago do Cacém a mostra pode ser visitada de  

terça a sexta-feira das 10h às 12h e das 14h às 16h30; aos sábados entre as 12h 

e as 18h. Encontra-se encerrada à segunda-feira, ao domingo e feriados. 

Mais informação sobre a exposição pode ser consultada através da página web 

do Município de Santiago do Cacém. 

 

• “Caminhos de Nisa ao Encontro do Património – Programa de Caminhadas 

2023” arranca a 28 de janeiro 

O Município de Nisa dá início ao programa de Caminhadas 2023. A primeira 

http://www.cultura-alentejo.pt/
https://www.cm-santiagocacem.pt/
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deste ano, na Freguesia de Santana, realiza-se dia 28 de janeiro, com ponto de 

encontro junto ao Cineteatro Municipal de Nisa, às 8h00 da manhã, e abrange 

a Pequena Rota do Trilho da Mina de Ouro do Conhal. Esta caminhada 

contempla diversos pontos de interesse, entre os quais o Centro Interpretativo 

do Conhal, a Foz da Ribeira do Vale, a Ilha do Cabecinho, Portas de Ródão, 

Castelejo, represa, Conhal do Arneiro, Fornos Comunitários e Igreja Matriz de 

Santana. O percurso circular, de 8,5 Km, possui dois ramais, grau de dificuldade 

fácil e duração de 2h30 a 3h. As inscrições, gratuitas, estão abertas até 26 de 

janeiro, através de formulário disponível na página web do Município de Nisa. 

 

• Centro Cultural de Campo Maior vai receber o Quarteto Euterpe 

Fundado em 2020 por Margarida Costa, Bernardo Alcoforado Barreira, Sara 

Moreira e Miguel Braz Costa, quatro jovens músicos do distrito de Braga, o 

Quarteto Euterpe procura dinamizar a vida musical e promover a divulgação e o 

acesso mais generalizado à música de câmara por parte do grande público. O 

programa do concerto que vai realizar dia 28 de janeiro, às 21h30, no Centro 

Cultural de Campo Maior, conta com a interpretação de obras canónicas do 

repertório erudito e com arranjos de música tradicional portuguesa. 

A organização é da Câmara Municipal de Campo Maior que disponibiliza mais 

informação sobre a iniciativa na respetiva página web. 

Os bilhetes, no valor de 3,00€, podem ser adquiridos online em  

ticketline.sapo.pt  

 

 

http://www.cm-nisa.pt/
https://campomaior.pt/listagem-geral/
https://ticketline.sapo.pt/evento/quarteto-euterpe-70293

