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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

     De 27 de junho a 1 de julho de 2022  

 

• “Até ao Ar Livre” - Exposição de Mariana Teixeira – Organizada pela Direção Regional 

de Cultura do Alentejo, CERCICA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados de Cascais e Câmara Municipal de Évora, estará patente, até 31 

de julho, na Galeria n. º1, na Praça do Giraldo, em Évora, a exposição “Até ao Ar de 

Livre”, de Mariana Teixeira. Constituída por pinturas de acrílico sobre tela de grandes 

formatos, a exposição resulta de uma proposta apresentada pela CERCICA à 

DRCAlentejo que, atendendo à sua missão de serviço público, à qualidade dos 

trabalhos e à natureza e missão da Cooperativa em questão, de imediato se mostrou 

disponível para este acolhimento. Para mais informação, consulte a página oficial da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• Festival TassJazz 2022 – Entre 27 de junho e 2 de julho, decorre, em Odemira, o 

Festival TassJazz. O Festival, cuja primeira edição remonta ao ano de 2004, privilegia 

uma programação nacional que apresenta os vários tons e sons do jazz. O TassJazz, 

que tem vindo a assumir-se como um festival de referência, conta, na edição de 2022, 

entre outros, com a participação de Jéssica Pina e do grupo Alma Nuestra, de Salvador 

Sobral e Vitor Zamora. Os concertos são de entrada livre. Para mais informação, 

consulte a página oficial da Câmara Municipal de Odemira. 

 

• “A Arte Que É III” – Exposição de Pedro Portugal – Até 31 de agosto, está patente, no 

Centro de Arqueologia e Artes de Beja, a exposição “A Arte Que É III”, de Pedro 

Portugal.  A exposição inclui pinturas de grandes dimensões, várias instalações e 

diversos objetos, convidando os visitantes a refletir acerca da essência da própria Arte 

https://www.cultura-alentejo.pt/
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https://www.cm-odemira.pt/
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e da sua função social. Pintor, escultor, especialista em informação visual, ensaísta, 

consultor e pedagogo, Pedro Portugal assume um olhar desassombrado sobre estas 

questões, com o sentido de humor e ironia que lhe são característicos. Para mais 

informação, consulte a página oficial da Câmara Municipal de Beja. 

 

• Exposição “Saramago na Caricatura Internacional” – Até 16 de julho, no Centro de 

Artes e Cultura de Ponte de Sor, está patente ao público a exposição “Saramago na 

Caricatura Internacional”. Promovida pelo Município Ponte de Sor e pelo Museu 

Nacional da Imprensa, esta exposição, inaugurada originalmente em 2013, na 15ª 

edição do Porto Cartoon, marcou a abertura do sector de caricaturas sobre grandes 

figuras nacionais e estrangeiras que, atualmente, já acumula nomes como Amália 

Rodrigues, Cristiano Ronaldo, Manoel de Oliveira ou Charlie Chaplin. Nesta mostra, 

inserida nas Comemorações do Centenário de José Saramago, apresentam-se os 

premiados, os finalistas e algumas das melhores caricaturas selecionadas, na altura, 

pelo Júri internacional. Para mais informação, consulte a página oficial da Câmara 

Municipal de Ponte de Sor. 

 

• Concurso de fotografia “Património (I)Material do Concelho de Serpa” -  

Estão abertas, até ao próximo dia 21 de outubro, as inscrições para a 8.ª edição do 

concurso de fotografia “Património (I)Material do Concelho de Serpa”. Promovido pela 

Câmara Municipal de Serpa, o concurso pretende estimular o gosto pela fotografia, 

fomentar a observação, a descoberta e a revelação do património material e imaterial 

do concelho, assim como, promover a partilha e o registo de diferentes olhares sobre 

esse mesmo património enquanto identidade cultural. Os resultados do concurso 

serão divulgados entre 14 e 18 de novembro, estando prevista a realização de uma 

exposição, com entrega de prémios, no final do ano. 

Para mais informação, consulte a página oficial da Câmara Municipal de Serpa. 
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