
  
    

            
  

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM  
       De 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022 – 12h00  

 

 

• Livro “Natureza de Poesia”, de António Bagão Félix e Ana Paula Figueira será 

apresentado na Galeria da Casa de Burgos, em Évora 

A Direção Regional de Cultura do Alentejo acolhe a apresentação do livro 

"Natureza de Poesia" da autoria de António Bagão Félix e Ana Paula Figueira, 

editado por Blue Book, que terá lugar no próximo dia 3 de dezembro, pelas 

17h00, na galeria de exposições da Casa de Burgos (sede da Direção Regional 

de Cultura), em Évora.  

O livro é constituído por dezoito pares de "poema-texto" ordenados segundo 

uma sequência da vida, nas suas multifacetadas abordagens: humana, 

botânica, ética, estética e afetiva.  

Às palavras juntam-se cianotipias de Nuno Abelho.  

Mais informação sobre a iniciativa pode ser consultada no sítio web da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• Coral Évora vai realizar Concerto de Natal na vila de Torrão 

Dirigido pelo seu Diretor Artístico, Pedro Nascimento, o Coral Évora realizará no 

próximo dia 3 de dezembro, pelas 21 horas, um Concerto de Natal na Igreja da 

Misericórdia, em Torrão, vila do concelho de Alcácer do Sal.  

Entre as diversas peças que o Coral irá interpretar insere-se também a obra 

"Missa pro Pace", de Daniele Carnevali,  que foi, segundo o seu autor, inspirada 

nas Jornadas da Oração pela Paz que o Papa João Paulo II promoveu, em 1986, 

na Cidade italiana de Assis. 

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


Organizado pela Junta de Freguesia de Torrão, este concerto conta com o apoio 

da Santa Casa da Misericórdia de Torrão e da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo. 

 

• The Show Must Go On é o tema do concerto do 162.º aniversário da 

Sociedade Musical Euterpe, em Portalegre 

Para celebrar, dia 3 de dezembro, às 21h30, a Banda da Sociedade Musical 

Euterpe irá recriar os grandes temas dos Queen, uma das bandas de rock mais 

marcantes de sempre, trazendo a sua energia para o palco do Grande Auditório 

do Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre. Para tal, contará com alguns 

convidados muito especiais como FF, na voz, o coro InMezzo, Ricardo Gordo, na 

guitarra, e Luís Zagalo, ao piano. 

Mais informação sobre o concerto e bilhetes encontra-se disponível no blog do 

Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre. 

 

Bolsa d’Originais dirige duas iniciativas ao público infantil e famílias, em 

Reguengos de Monsaraz 

A Associação Cultura Bolsa d'Originais organiza os espetáculos ‘Malvico 

Sarapico - O Duende Mafarrico’ e ‘Voar com a Música’, para o público infantil e 

famílias,  nos dias 09 e 10 de dezembro, em Reguengos de Monsaraz. 

As iniciativas contam com o apoio do respetivo Município e da Direção Regional 

de Cultura do Alentejo. 

‘Malvico Sarapico - O Duende Mafarrico’, uma produção de Bolsa d’Originais, 

que conta também com o apoio da editora Caminho, realiza-se dia 9 de 

dezembro, no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz. Consiste num 

conto musical narrado pela autora Dina Sachse, às 19h00, seguindo-se o 

espetáculo musical, pelo Versátil Ensemble, às 19h30. A entrada é gratuita 

sujeita á lotação do espaço.  

‘Voar com a Música’, musicalização na primeira infância, contempla sessões 

para pais e filhos, dinamizadas por Daniela Pinhel e Joana Godinho. Estas 

sessões realizam-se na Biblioteca Municipal, dia 10 de dezembro, durante o 

https://caeportalegre.blogspot.com/2022/07/3-dez-queen-show-must-go-on-162.html


período da manhã, com três horários distintos, consoante a faixa etária das 

crianças, até aos 5 anos de idade. A participação é gratuita mediante reserva 

antecipada, sendo o número de lugares limitado. Para mais informação e 

reservas deve ser consultada a página da Associação Cultural Bolsa d’Originais. 

 

• Exposição itinerante “Natureza Morta”, de José M. Rodrigues, pode agora ser 

visitada em Serpa 

A convite da Direção Regional de Cultura do Alentejo, José M. Rodrigues, 

fotógrafo do Alentejo, 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 de 

património cultural na região. 

A exposição itinerante de fotografia “Natureza Morta”, encontra-se agora 

patente em Serpa, no Museu do Cante Alentejano, onde pode ser visitada até 

dia 31 de dezembro, de terça-feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h, 

com entrada livre. 

A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo no 

âmbito do Projeto Magallanes_ICC, financiado pelo programa Interreg, e conta 

em Serpa, com a parceria, do respetivo Município.  

Para mais informação sobre a mostra podem ser consultadas as páginas da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo e do Município de Serpa. 
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