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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM  
       De 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023 – 12h00  

 

 

• Exposição sobre o submerso Castelo da Lousa poderá ser visitada em Moura 

“Castelo da Lousa: Memórias de um Monumento Submerso” é o nome da 

exposição itinerante, cedida pelo Museu da Luz e EDIA, que estará patente na 

sala de exposições temporárias do Museu Municipal de Moura entre os dias 03 

de fevereiro e 28 de maio de 2023. 

Embora submerso, o Castelo da Lousa, classificado como Monumento Nacional, 

e o espólio resultante das escavações anteriores à sua submersão continuam a 

ser alvo de constantes estudos. Esta exposição é a mais recente revisão 

histórica, arqueológica e de investigação sobre este sítio arqueológico. 

A monumentalidade e relevância patrimonial do Castelo da Lousa, construído 

em meados do século I a.C.,  levaram a que, no contexto da construção da 

barragem de Alqueva, fosse desenvolvido um projeto específico de estudo e 

salvaguarda que passou pela realização de diversas campanhas de trabalhos 

arqueológicos e pela implementação de um inédito projeto de proteção dos 

vestígios ali identificados. Esta exposição conta um pouco da história deste 

castelo emblemático, dos vestígios que chegaram até nós, daqueles que o 

estudaram e da forma como é protegido sob as águas da Albufeira de Alqueva. 

Para mais informação deverá ser consultada a página web da Câmara Municipal 

de Moura .  

 

 

https://www.cm-moura.pt/
https://www.cm-moura.pt/
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• “O Segredo da Floresta” será apresentado em Santiago do Cacém, por Coral 
Harmonia Juvenil & Bandalheira, num concerto solidário 

 

No dia 4 de fevereiro, às 16h00, o Coral Harmonia Juvenil & Bandalheira 

apresentam “O Segredo da Floresta”, no Auditório Municipal António Chainho, 

em Santiago do Cacém. 

“Na floresta, os animais recebem um recado, vão receber uma prenda. Ficam 

todos à espera, pensando no que poderá ser e quem a trará. Mas as horas 

passam e nada acontece. Bom, não é bem assim: acontece que os animais para 

se entreterem, começam a contar histórias uns aos outros. Entre risos e 

gargalhadas, recebem a maior prenda do mundo, a amizade.” 

É pela voz do Coral Harmonia Juvenil que o livro de Margarida Fonseca Santos e 

Francisco Cardoso ganha vida através da leitura e da música! Uma verdadeira 

história de enCANTAR. 

Por se tratar de um concerto solidário, o levantamento de bilhetes faz-se 

mediante a entrega de bens alimentares, produtos de higiene, limpeza, entre 

outros, que revertem a favor da Associação “O Farol”. 

A organização é do Coral Harmonia Juvenil e da Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém que disponibiliza mais informação sobre a iniciativa na respetiva 

página web. 

 

• Diversas facetas da obra de Estrela Faria vão ser mostradas em Évora, na 

Galeria da Casa de Burgos e na Biblioteca Pública da cidade 

'Estrela Faria Reencontro' é o nome da exposição que vai inaugurar em Évora, 

dia 4 de fevereiro, na Galeria da Casa de Burgos, às 16h30, e na Biblioteca 

Pública de Évora, às 17h.  

Dada a sua abrangência, a mostra é constituída por dois polos. Na Galeria da 

Casa de Burgos serão apresentadas obras que evidenciam as características 

polifacetadas da artista, que nasceu em Évora, em 1910: pintora, professora, 

decoradora, ilustradora, cenógrafa, vitrinista. Na Biblioteca Pública de Évora 

serão apresentados um núcleo com livros ilustrados por Estrela Faria e um 

núcleo documental.  

https://www.cm-santiagocacem.pt/evento/coral-harmonia-juvenil-bandalheira-apresentam-o-segredo-da-floresta/
https://www.cm-santiagocacem.pt/evento/coral-harmonia-juvenil-bandalheira-apresentam-o-segredo-da-floresta/
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Resultado de uma parceria entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a 

Biblioteca Pública de Évora, a Universidade de Évora - CIDHEUS e a Escola 

Secundária Gabriel Pereira, esta exposição conta com o apoio imprescindível de 

familiares da artista, de colecionadores particulares e de vários museus 

nacionais onde Estrela Faria se encontra representada, entre os quais o Museu 

Nacional do Teatro e da Dança e o Museu Nacional do Azulejo. A mostra conta 

também com o apoio do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo. 

Mais informação pode ser consultada na página web da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo . 

 

• Cineclube AliMenteArte e Município de Castelo de Vide apresentam Ciclo de 

Cinema  

“Silêncio Vozes de Lisboa” é o nome do filme sobre fado e comunidade, numa 

cidade em mudança, que será exibido dia 11 de fevereiro, às 18h00, no 

Cineteatro Mouzinho da Silveira, em Castelo de Vide. A sessão, após a qual terá 

lugar o concerto Fadiagem, insere-se no Ciclo de Cinema apresentado pelo 

Cineclube AliMenteArte e Município de Castelo de Vide.  

A iniciativa decorre até maio, no Cineteatro Mouzinho da Silveira, com a 

exibição de um filme por mês, tendo por objetivos divulgar e promover filmes 

de cineastas residentes no Parque Natural da Serra de São Mamede, filmes 

sobre as realidades locais e regionais, assim como promover artistas e músicos 

em Castelo de Vide e arredores, através da realização de concertos após a 

projeção dos filmes. 

O programa detalhado e mais informação podem ser consultados na página 

web do Município de Castelo de Vide. 

  

• Grândola apresenta «A Idade do Silêncio», pela Companhia Teatro do Mar, no 

Cine Granadeiro 

«A Idade do Silêncio», da Companhia Teatro do Mar, de Sines, é um espetáculo 

de Teatro Físico, Marionetas e Vídeo-Art que, no dia 11 de fevereiro, às 18h00, 

http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/
https://www.cm-castelo-vide.pt/3999/ciclo-de-cinema---alimentearte
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vai subir ao palco do Cine Granadeiro - Auditório Municipal, em Grândola. 

Esta criação reflete sobre a nossa relação com a dimensão temporal, colocando 

em conflito o frenesim do homem contemporâneo e a imediatez de tudo, com 

o tempo do idoso e a sua necessidade de hábitos que, incorporados à vida, se 

tornam poesia do quotidiano, parecendo estabelecer uma relação continuada e 

duradoura com o mundo. 

Ao longo de cerca de 40 minutos, dois atores – Luís João Mosteias e Sérgio 

Vieira - confrontam o espetador com uma realidade paralela, uma realidade 

que, mais tarde, será também a sua. Este espetáculo é acima de tudo um 

momento de contemplação e de reflexão, sobre o Homem, sobre nós. Os 

bilhetes encontram-se à venda no Cine Granadeiro, no dia do espetáculo, 

podendo também ser efetuada reserva por telefone. 

Mais informação pode ser obtida através da página web do Município de 

Grândola. 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.cm-grandola.pt/noticia-73/grandola-apresenta-a-idade-do-silencio-pelo-teatro-do-mar
https://www.cm-grandola.pt/noticia-73/grandola-apresenta-a-idade-do-silencio-pelo-teatro-do-mar

