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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

       De 19 a 23 de setembro de 2022 – 12h00 

 

• Natureza Morta 

É o nome da exposição de fotografia de José M. Rodrigues, patente ao público em 

Avis, na Biblioteca Municipal José Saramago. A convite da Direção Regional de Cultura 

do Alentejo, José M. Rodrigues, fotógrafo do Alentejo, distinguido com o 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 do património cultural da região. A exposição, itinerante, 

organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo com a parceria, em Avis, do 

respetivo Município, conta com o financiamento do programa Interreg, no âmbito do 

Projeto Magalhães - Indústrias Culturais e Criativas. A mostra ficará patente ao público 

no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal de Avis, até dia 31 de outubro 

do corrente ano. Mais informação disponível nas páginas oficiais da Direção Regional 

de Cultura do Alentejo e do Município de Avis. 

 

• Exposição fotográfica ENTRE  

Dia 23 de setembro, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, é 

inaugurada a exposição ENTRE, organizada pela Malvada Associação Artística. As 

fotografias, da autoria de José Miguel Soares, coabitam com a coleção permanente do 

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, expondo-se nos espaços vazios entre as 

obras. O propósito consiste em explorar e experienciar o limite entre entidades ou 

áreas, entendido como uma linha permeável. ENTRE parte dum conceito da cultura 

japonesa, que consiste em encontrar o belo no que se mostra ausente ou naquilo que 
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está “entre”. Mais informação na página oficial da Malvada Associação Artística.  

 

• Exposição Influências…Narrativas, de Anesia Manjate 

Até dia 27 de setembro, encontra-se patente ao público, na Galeria INATEL, em Évora, 

a exposição de esculturas em cerâmica Influências…Narrativas, da artista 

moçambicana Anesia Manjate. Organizada pela Fundação INATEL e Câmara Municipal 

de Évora, esta exposição, onde a matéria-prima é a terra, reflete a matriz tradicional 

e cultural de Moçambique e destaca a importância do feminino. A exposição pode ser 

visitada de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Para mais informação, consulte a 

página oficial da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• MAR – Mostra de Artes de Rua 

Após dois anos de interregno, devido à pandemia, a M.A.R. – Mostra de Artes de Rua 

regressa a Sines, de 22 a 24 de setembro. Esta iniciativa, com direção artística e 

produção do Teatro do Mar, coproduzida com a Câmara Municipal de Sines e com o 

apoio da Direção Geral das Artes apresentará 23 projetos artísticos que ocuparão as 

ruas, espaços históricos e naturais da cidade. Com espetáculos de teatro, circo, dança, 

música, performance, instalação, workshops, projetos interativos, entre outros, a 

M.A.R conta com a participação de cerca de 100 artistas, oriundos de Portugal, 

Espanha, Bélgica, Suíça e Reino Unido. Consulte o programa na página oficial do 

Município de Sines. 

 

• Colóquio Projetos Museológicos de Beja 

O Museu Rainha Dona Leonor/Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Associação 

Portuguesa de Museologia, APOM, numa perspetiva de incentivo ao diálogo e de 

criação de redes colaborativas com museus e outras entidades do universo 

museológico, promovem um Encontro em Beja, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, com 

um programa focado nos projetos museológicos atualmente em curso na cidade. Para 

mais informações, consulte a página oficial da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo. 
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