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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

        De 30 de novembro a 03 de dezembro de 2021 – 11h00 

 

 

• SONO  

É o nome da última performance do tríptico VAGAR - FESTA - SONO, apresentado 

por Malvada Associação Artística no âmbito de 'Skholé', ciclo de contemplação e 

criação artística sobre o ócio, com criação e direção de Ana Luena e José Miguel 

Soares. 

SONO terá lugar nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, às 19h30, na Antiga Escola Primária 

dos Canaviais, em Évora.  

O tríptico de performances VAGAR – FESTA – SONO é uma produção de Malvada 

Associação Artística em coprodução com a Câmara Municipal de Évora, com o apoio 

da Direção Regional de Cultura do Alentejo, Junta de Freguesia dos Canaviais e o 

cofinanciamento do Programa Operacional Regional Alentejo 2020. 

Para mais informação e reserva de bilhetes deve ser consultada a página da Malvada 

Associação Artística, no Facebook  

 

• Vasto  

A 52.ª produção da coreógrafa Amélia Bentes, estará no Auditório Musibéria, em 

Serpa, dia 4 de dezembro, às 18h30.  

Em palco dois bailarinos e um sonoplasta que, colocando som em tempo real, 

intensifica a dramaturgia da peça.  

Neste espetáculo de dança Amélia Bentes apresenta o corpo enquanto metáfora do 

transitório como momento necessário à passagem para o perene. A rendição às 

emoções, paisagens e afetos do presente é condição para a construção da narrativa.  

https://pt-br.facebook.com/malvada.associacao/
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A entrada é gratuita, sujeita a reserva, até 3 de dezembro, através do e-mail do 

Musibéria. 

A iniciativa é organizada pela Associação Cultbéria/ Musibéria, com o apoio 

institucional do Município de Serpa. 

Mais informação sobre o espetáculo e reservas de bilhetes pode ser consultada na 

página de Facebook  do Musibéria. 

 

• Sons no Silêncio 

É o espetáculo de música ligeira com o qual a Sociedade Musical Euterpe assinala o 

seu 161.º aniversário, dia 4 de dezembro, às 21h30, no grande auditório do Centro 

de Artes e do Espetáculo de Portalegre. 

Quantos sonhos se perderam? Quantos projetos ficaram por realizar? Quantas vozes 

se calaram e quantos sons deixámos de ouvir? Quantas emoções deixámos de sentir? 

Nos últimos dois anos, ficámos mais longe de afetos e de muito daquilo de dávamos 

como garantido, com o silêncio a fazer, mais do que nunca, parte das nossas vidas. 

Na celebração do seu aniversário, a Banda da Sociedade Musical Euterpe inspira-se 

no “som do silêncio”, que vivemos por largos meses e procura marcar um ponto de 

viragem, num concerto repleto de grandes obras compostas para bandas 

filarmónicas. Mais informação sobre o espetáculo e bilhética pode ser consultada na 

página do Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre. 

 

• Porta para Goa  

 Exposição fotográfica do moçambicano Sérgio Santimano está patente no Centro de 

Interpretação Garcia de Orta, em Castelo de Vide, onde pode ser visitada até 31 

dezembro do corrente ano. “Porta para Goa” é um convite à descoberta de recantos, 

paisagens e práticas de Goa, território onde Garcia de Orta, prestigiado médico 

quinhentista de Castelo de Vide, e autor do livro Colóquio dos simples e drogas e 

coisas medicinais da Índia, viveu metade da sua vida e até à sua morte.   

 A iniciativa é organizada por: Câmara Municipal de Castelo de Vide, Observatório da 

Língua Portuguesa e Fundação Oriente.   

 Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de Castelo 

de Vide 

https://pt-pt.facebook.com/musiberia
http://caeportalegre.blogspot.com/2021/08/4-dez-sons-no-silencio-161-aniversario.html
https://www.cm-castelo-vide.pt/
https://www.cm-castelo-vide.pt/
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• São José Devoção e Arte 

Exposição patente ao público na Igreja do Salvador, em Évora, pode ser visitada de 

segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h30, até dia 9 de 

janeiro de 2022.  

 A mostra, que assinala o Ano de São José e dos 150 anos da proclamação do Santo 

como Padroeiro Universal da Igreja Católica, pretende dar a conhecer os 

testemunhos da devoção a São José na Arquidiocese de Évora, através da escultura, 

da pintura e outras artes ornamentais e contribuir para um melhor conhecimento 

deste santo.  

 A organização da iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção Regional de    

 Cultura do Alentejo e a Arquidiocese de Évora/Departamento Arquidiocesano da    

 Pastoral da Cultura e Bens Culturais.    

 Mais informação sobre a exposição encontra-se disponível na página da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo. 

 

• "Contemporaneidades"  

Exposição de Fotografia de João Freire, José Oliveira e Luís Magalhães, com curadoria 

de Isabel Castanhito, pode ser visitada no Centro de Artes de Sines até 23 de janeiro 

de 2022.  

Na sequência de outras iniciativas de divulgação do trabalho de criadores locais, 

"Contemporaneidades" junta no mesmo espaço projetos de três fotógrafos de Sines, 

com três processos criativos e três diferentes perspetivas sobre a paisagem natural e 

humana.  

A exposição tem entrada livre e pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 12h 

às 18h.  

A organização é da responsabilidade do Município e do Centro de Artes de Sines que 

disponibilizam nas respetivas páginas oficiais mais informação sobre a iniciativa. 

 

 

 

http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/
https://www.sines.pt/pages/385

