
  
  

 
   

          Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

       De 18 a 22 de julho de 2022 – 12h00 

 

 

• Festival Noites na Nora (23.ª edição) 

Organizado pela companhia de teatro Baal 17, desde o ano 2000, o Noites da 

Nora decorre até ao próximo dia 23 de julho, num espaço de beleza única, no 

início do aqueduto da cidade de Serpa, nas traseiras da velha Nora que dá 

nome ao Festival. 

“A cultura como uma festa”, tem sido o lema deste evento cultural 

multidisciplinar com características únicas que, ano após ano, procura a 

excelência na programação apresentada, com apostas em novos talentos da 

música portuguesa e companhias de teatro de referência emergentes no 

panorama nacional. O programa e mais informação podem ser consultados na 

página da Baal 17, no Facebook. 

 

• Luz Lenta 

Exposição de Daniel Moreira e Rita Castro Neves inaugura no próximo dia 23 de 

julho, às 18h00, no Espaço Adães Bermudes, em Alvito. No dia da inauguração 

os artistas repõem a instalação performativa Ermida, que realizaram para a 

Ermida de Santa Luzia, em 2019, e que pode ser visitada naquele santuário, das 

16h00 às 18h00, antes da inauguração da exposição. 

Luz Lenta reflete o tempo passado por Daniel Moreira e Rita Castro Neves em 

Alvito, no contexto da residência artística Inter.meada, e inclui desenho, 

fotografia e objetos daqui e dali. A exposição parte também da observação e 

https://pt-pt.facebook.com/Baal17teatro/


documentação de acontecimentos lumínicos nas estruturas edificadas e 

deixadas ao abandono, da Barragem de Alvito.  

Ermida é uma proposta artística objetual, performativa e efémera, inspirada 

nas imagens dos frescos seiscentistas ainda existentes nas paredes da ermida 

de Santa Luzia, e que se operacionaliza pela técnica ancestral da lanterna 

mágica.  

A organização é da Inter.meada Associação Cultural, com o apoio de Município 

de Alvito, CEDRU - Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, 

RUR - Estudos e Projetos Urbanos Regionais e Locais, Lda. e Direção Regional de 

Cultura do Alentejo. 

A exposição Luz Lenta ficará patente ao público até dia 2 de outubro, próximo, 

quinta e sexta entre as 14h e as 17h30; sábados das 10h às 12h30 e das 14h às 

17h30. Para visitas a realizar noutros dias deverá ser contactado previamente o 

Posto de Turismo de Alvito. 

Mais informação poderá ser consultada no sítio web do Município de Alvito . 

 

• "Ephemeros" 

Espetáculo de rua, pela companhia Teatro em Caixa, terá lugar em várias 

freguesias do concelho de Odemira, entre os dias 25 e 30 de julho, às 19h00. 

A iniciativa, dirigida a famílias, é organizada pelo Município de Odemira, no 

âmbito das comemorações do Dia dos Avós, e as entradas são gratuitas. 

Em Ephemeros, dois atores/músicos servindo-se do seu piano e humor negro, 

expõem as inúmeras vantagens de uma vida curta, dando um tratamento 

inusitado à história da condição humana. Trata-se de um espetáculo cómico 

como quase todos os espetáculos da companhia Teatro Caixa, de Santa Maria 

da Feira. 

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

Odemira, no Facebook. 

 

• Rota dos Coretos do Alto Alentejo - 2022  

Encontra-se a decorrer, até dia 17 de setembro, com um programa que conta 

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

http://www.cm-alvito.pt/
https://pt-pt.facebook.com/MunicipiodeOdemira
https://pt-pt.facebook.com/MunicipiodeOdemira


Filarmónicas do Distrito de Portalegre, que proporcionam concertos em 

diversos coretos do Alto Alentejo.  

No presente mês de julho terão ainda lugar três concertos: dia 22, às 20h30, no 

Coreto de Alegrete, pela Sociedade Recreativa Musical Alegretense, às 22h00 

no Coreto de Tolosa, pela Sociedade Musical Nisense, e dia 29, às 21h00, no 

Coreto de Galveias, pela Sociedade Filarmónica Galveense.  

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

apoio da Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre que 

disponibiliza na sua página web, o programa geral com as datas e locais dos 

próximos concertos. 

 

• Évora Património - Fotografias de Artur Pastor   

Exposição com a qual a Direção Regional de Cultura do Alentejo assinala o 

centenário do nascimento de Artur Pastor, um dos mais notáveis fotógrafos do 

século XX, pode ser visitada na Igreja do Salvador, em Évora, até dia 23 de 

setembro.  

Artur Pastor fez a sua formação académica em Évora, onde descobriu o gosto 

pela fotografia, que o fascinaria até ao fim da sua vida, tendo realizado várias 

fotografias que mostram a visão que tinha da cidade patrimonial.   

Com esta exposição, que resulta da seleção de um conjunto de imagens 

realizadas na década de 80 do século XX, doado à Direção Regional de Cultura 

do Alentejo por parte da família de Artur Pastor, a Direção Regional de Cultura 

associa-se às comemorações do centenário deste grande fotógrafo alentejano. 

A mostra apresenta algumas das fotografias preparadas por Artur Pastor para 

uma exposição que acabou por não acontecer, apesar das diligências que 

realizou com esse intuito, em 1987.  

 A exposição, que conta com o apoio da Arquidiocese de Évora, pode ser 

visitada até dia 23 de setembro de 2022, de segunda a sexta-feira, das 09h00 

às 12h30 e das 14h00 às 17h30.  

 Mais informação disponível na página web da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo. 

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

