
  
  
   

          Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

       De 30 de maio a 03 de junho de 2022 – 12h00 

 

 

• Festival Giacometti  

Regressa ao concelho de Ferreira do Alentejo, de 2 a 4 de junho, com entrada 

livre. Música, arte, antropologia, cinema, dança e gastronomia prometem um 

autêntico rebuliço criativo no Alentejo. Este evento anual, apresenta um cartaz 

nacional e internacional de várias expressões contemporâneas, fazendo 

coabitar tradição e inovação.  

Organizado pelo Município de Ferreira do Alentejo, o Festival Giacometti 

pretende cuidar das raízes, lançar rebentos, acarinhar idosos e destacar os 

novos, valorizar o património material e imaterial e abraçar o intercâmbio de 

experiências e saberes entre população local e gentes de todas as 

proveniências.  Foi distinguido com o título Evento Premium pelo Turismo 

Portugal, em 2019.  A programação da edição de 2022 do Festival pode ser 

consultada através da respetiva página oficial, em  festivalgiacometti.pt, 

também acessível através do sítio web da Câmara Municipal de Ferreira do 

Alentejo. 

 

• Carpinteiro de Papel  

Exposição com exibição permanente de curta-metragem, organizada por Era 

Uma Voz, pode ser visitada na sede da Associação, em Casa Branca (concelho 

de Sousel), até dia 04 de junho. 

Contando com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo e Inovamus, 

a mostra reúne um conjunto de recortes utilizados no filme Carpinteiro de 

papel, de Renata Bueno e Daniel Medina, que através de jogos de luz 

https://festivalgiacometti.pt/
https://ferreiradoalentejo.pt/21392-2/
https://ferreiradoalentejo.pt/21392-2/


mergulham o espectador num ambiente entre o real e o imaginário.    

O filme percorre as estórias de Joaquim Fernando Micael, um homem de 81 

anos, residente numa Casa de Repouso de uma pequena aldeia alentejana, que 

partilha as suas memórias através da sua narrativa pessoal, ao mesmo tempo 

que recorta caixas de medicamentos para criar personagens fascinantes.  

Esta curta-metragem, uma produção de Praça Filmes e Estórias em Movimento, 

aborda o tema do envelhecimento com um olhar sensível e poético, utilizando 

a técnica mista com animação de recortes e imagem real.  

Mais informação disponível no website da Associação Era Uma Voz. 

 

• “BALAD’O” 

Espetáculo de circo aquático, pela companhia francesa BAROLOSOLO, no qual 

os artistas partem em viagem e se transformam pelo caminho. Terá lugar nos 

dias 4 e 5 de junho, às 19 horas, no Jardim Ribeirinho, em Odemira, com 

entrada gratuita. 

Músicos e artistas de circo realizam uma viagem onírica ao ar livre por 

caminhos paralelos onde se transformam ao longo de todo este exílio em 

metade homens e metade animais aquáticos para propor um espetáculo de 

circo completamente novo. 

Fogo de artifício e um grande baile compõem o final deste percurso fantástico. 

BALAD’O insere-se no Projeto Lavrar o Mar o Mira e a Lagoa - As Artes 

AlémTejo, financiado pelo Município de Odemira, Alentejo 2020 e Compete 

2020. Para mais informação deverá ser contactada a Câmara Municipal de 

Odemira ou consultada a respetiva página oficial. 

 

• Curso "Estatuto dos Profissionais da Cultura" 

Será realizado pelo INA – Instituto Nacional de Administração, de 28 a 30 de 

junho, em formato e-learning. 

Com a duração de 12 horas, este curso destina-se a trabalhadores em funções 

públicas e é especialmente recomendado a profissionais da área da Cultura e 

da Segurança Social, e também a trabalhadores do setor privado.  

https://www.eraumavoz.pt/
https://www.cm-odemira.pt/cmodemira/uploads/document/file/18099/odemira_em_agenda___junho.pdf
https://www.cm-odemira.pt/cmodemira/uploads/document/file/18099/odemira_em_agenda___junho.pdf


A ação de formação pretende dar a conhecer este regime jurídico autónomo 

que se divide em três partes essenciais: o registo dos profissionais da área da 

cultura, o regime de contrato de trabalho e de prestação de serviço e o regime 

de proteção social. 

Mais informação e inscrições em ina.pt  

 

• Évora Património - Fotografias de Artur Pastor  

É o nome da exposição patente ao público na Igreja do Salvador, em Évora, 

com a qual a Direção Regional de Cultura do Alentejo assinala o centenário do 

nascimento de Artur Pastor, um dos mais notáveis fotógrafos do século XX.   

Em Évora, onde fez a sua formação académica, Artur Pastor descobriu o gosto 

pela fotografia, que o fascinaria até ao fim da sua vida, e realizou várias 

fotografias que mostram claramente a visão que este artista fotógrafo tinha da 

cidade patrimonial.  

Com esta exposição, que resulta da seleção de um conjunto de imagens 

realizadas na década de 80 do século XX, doado à Direção Regional de Cultura 

do Alentejo por parte da família de Artur Pastor, a Direção Regional de Cultura 

pretende associar-se às comemorações do centenário deste grande fotógrafo 

alentejano. São agora apresentadas algumas das fotografias preparadas, pelo 

seu autor, para uma exposição que acabou por não acontecer, apesar das 

diligências realizadas com esse intuito, por Artur Pastor, em 1987.  A iniciativa 

conta com o apoio da Arquidiocese de Évora.  

A mostra pode ser visitada até dia 23 de setembro de 2022, de segunda a 

sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

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

Cultura do Alentejo. 

 

 

https://www.ina.pt/index.php/formacao-noticias/2676-curso-estatuto-dos-profissionais-da-cultura
http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/

