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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

     De 21 a 24 de setembro de 2021 – 11h00 

 

 

• “Vai Vem” 

Espetáculo pela Companhia de Teatro Gato, estará em palco de 22 a 24 

de setembro, às 21h30, no Auditório do Centro de Atividades Pedagógicos Alda 

Guerreiro, em Vila Nova de Santo André. 

Vai Vem é uma viagem visual onde o corpo e o silêncio são os protagonistas. 

Inspirada na migração como território visual e no teatro físico como ferramenta 

narrativa, a obra apresenta as personagens como sombras sem tempo que 

deambulam cruzando as suas histórias e, como um caleidoscópio, nos falam dos 

desapegos, da ilusão, dos vazios humanos, dos medos, da solidão, do amor, da vida e 

dos impulsos que nos levam a partir. 

Este espetáculo insere-se no programa Litoral EmCena organizado pela AJAGATO  

Associação Juvenil Amigos do Gato, em parceria com as Câmaras Municipais de 

Santiago do Cacém e de Sines, com o cofinanciamento do FEDER - Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional. Para mais informação sobre programação geral, local dos 

espetáculos e bilhética, deverá ser consultada a página Litoral EmCena, no Facebook. 

 

• Noite Europeia dos Investigadores de 2021  

Marcada a nível europeu para o dia 24 de setembro, em Portugal o tema desta 

edição - Ciência para o Clima - está alinhado com o Pacto Ecológico Europeu que 

propõe que o impacto no clima seja neutro até 2050, através da promoção de 

iniciativas que protegem o meio ambiente e impulsionam a economia verde, 

reduzindo a poluição. 

https://www.facebook.com/Litoral.EmCena/
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A iniciativa abrange quatro concelhos portugueses, entre os quais Évora, e decorrerá 

das 16h às 23h com um programa online e com programas locais que pretendem 

aproximar investigadores e cidadãos.  

Na cidade alentejana a programação, coordenada pela Universidade de Évora, conta 

com jogos, demonstrações, conversas com cientistas, projeções de vídeos e muito 

mais, num total de cerca de 23 projetos interativos destinados a todas as faixas 

etárias, com foco nos jovens, encorajando-os a contribuir ativamente com soluções. 

As ações terão lugar na Praça do Giraldo, Torre do Sertório, Museu Nacional Frei 

Manuel do Cenáculo, Herdade da Mitra, Biblioteca Pública de Évora, Associação 

Comercial do Distrito de Évora, Adega Ervideira. 

Em Évora a iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal, Direção Regional de 

Cultura do Alentejo, Associação Comercial do Distrito de Évora, Adega Ervideira. 

Consulte mais informação na página da Noite Europeia dos Investigadores e 

aproveite para interagir com os investigadores envolvidos na organização da maior 

festa da ciência em Portugal! 

 

• XIX Ciclo de Concertos " A Quaresma na Escola de Música da Sé de Évora"  

Encontra-se a decorrer na Sé de Évora, às 18h30, contando ainda com a atuação do 

Coro Polifónico “Eborae Mvsica”, dirigido por Eduardo Martins, dia 25 de setembro, 

e do Capella Sanctae Crucis, agrupamento vocal e instrumental, com direção de Tiago 

Simas Freire, no dia 1 de outubro. O valor do bilhete é de 5 euros, sendo necessário 

efetuar reserva. Para mais informação deve ser consultada a página da Eborae 

Mvsica - Associação Musical de Évora, entidade que organiza a iniciativa. 

 

• Vozes de Mestres 

Festival Internacional de Cultura Popular voltou este verão com programação em 

três municípios alentejanos, entre os quais Ponte de Sor, na Freguesia de Galveias, 

onde se realizará na Herdade Monte Torre de Sepúlveda, dia 25 de setembro, das 

18h30 às 22h30. Este festival tem por objetivos receber no palco artistas da cultura 

popular e músicos contemporâneos, proporcionar um intercâmbio de saberes 

Intergeracionais e a agregação de laços culturais entre Portugal e Brasil.  

A organização é de Vozes de Mestres - Festival Internacional de Cultura Popular, 

https://noitedosinvestigadores.org/
https://eboraemusica.pt/
https://eboraemusica.pt/
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estrutura financiada pela Direção-Geral das Artes.  Para mais informações e reservas 

deve ser consultada a página do festival. 

 

• A Olhar Direito por Linhas Tortas - Fotografias da coleção Marin Gaspar  

Exposição com curadoria de Afonso Dias Ramos e Mariana Marin Gaspar, abriu ao 

publico a 18 de setembro, no Espaço Adães Bermudes, em Alvito, onde ficará patente 

até 15 de janeiro de 2022. 

A mostra pode ser visitada à quinta e sexta-feira, das 14h00 às 17h30 e ao 

sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Para outros dias de visita deverá 

ser contactado o Posto de Turismo de Alvito. 

A iniciativa é organizada por Inter.meada e EGA - Estudos Gerais de Alvito, e conta 

com o apoio da Câmara Municipal de Alvito e da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, entre outras entidades. 

 

• ReCoVered2020 

Catarina Branco, coreógrafa/bailarina residente no Porto, vai dar início à segunda 

edição do seu projeto coreográfico - reCoVered2020 - que será realizada em quatro 

cidades portuguesas no último trimestre de 2021 entre as quais Beja, onde terá 

lugar no Museu Rainha D. Leonor, de 18 a 22 de outubro.  

Nesta segunda edição, Catarina Branco convida Sérgio Noé Quintela para juntos 

abraçarem quatro residências criativas abertas às comunidades locais das quatro 

cidades portuguesas, Porto, Barcelos, Lisboa e Beja, onde todos terão voz ativa. Das 

residências criativas resultará um espetáculo com estreia a 28 de novembro na Casa 

das Artes do Porto. Toda a comunidade de Beja é convidada a participar nesta 

residência criativa independentemente de contexto social, género, faixa etária. Trata 

se de um projeto inclusivo aberto à comunidade local de cada cidade, que está 

também apto para pessoas com mobilidade reduzida.  

As inscrições encontram-se abertas até ao próximo dia 15 de outubro, através do e- 

mail catarina.branco92@gmail.com . 

Deve ser enviado currículo ou biografia, 2 fotografias (rosto e corpo), um vídeo e os 

respetivos contactos. A iniciativa a realizar em Beja conta com o apoio da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo - Museu de Beja - Rainha D. Leonor e Município de 

https://vozesdemestres.com.br/
mailto:catarina.branco92@gmail.com
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Beja.  

 

• “Terra a Três” 

Exposição patente em Portel, na Capela de Santo António, pode ser visitada até 

dia 13 de novembro. 

A iniciativa nasce de um desafio colocado pela EDIA, através do Museu da Luz, a três 

autores - António Cunha (fotografia), Martinho Marques (poesia) e Joh (escultura) 

para interligar várias áreas da Arte numa só exposição, tendo como elemento de 

contato a Terra. Fotografia, poesia e escultura são as três áreas apresentadas nesta 

mostra, que contou com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

Mais informação pode ser consultada na página da Câmara Municipal de Portel. 

 

 

 

 

https://www.cm-portel.pt/

