
 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

De 6 a 9 de outubro, de 2020 – 11h00 

 

 

• Construir com Imagens: fotogenias da arquitetura 

É o tema da exposição que abre no próximo dia 8 de outubro, pelas 17h00, na 

Direção Regional de Cultura do Alentejo, em Évora, seguida por uma conferência 

que abordará o mesmo tema e terá lugar online, via Zoom, às 17h30. 

A iniciativa realiza-se numa articulação entre a Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, a Universidade de Évora - Prof. Sofia Aleixo e o ISCTE - Prof. Paula André. 

Entre 1933 e 1974, a construção da imagem de Portugal foi sendo concretizada 

através de fotografias editadas que constituíram o ensaio fotográfico da designada 

Política do Espírito. Essa narrativa visual, publicada em múltiplos suportes (jornais, 

revistas, guias, livros, catálogos, folhetos...) foi realizada através do trabalho 

desenvolvido por um coletivo de caçadores e editores de imagens. A exposição, para 

a qual foi selecionado um conjunto de publicações que exibe nas suas páginas a 

fotogenia da arquitetura, assumindo-a como campo discursivo da meta-imagem de 

Portugal, procura revelar a politização e a estetização das imagens fotográficas.  

A mostra, que ficará patente ao público até dia 27 de novembro de 2020, poderá ser 

visitada em dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Para mais informação 

pode ser consultada a página oficial da Direção Regional de Cultura do Alentejo, na 

internet. 

 

• Daniela Helena 

A voz revelação do fado, vencedora do Grande Prémio do Fado da RTP 2019, enaltece 

num concerto feito de alma, dia 9 de outubro, às 21h30, no Pax Julia - Teatro 

Municipal de Beja.  

Genuína e intensa, Daniela Helena juntou no seu primeiro CD a eloquência dos fados 

tradicionais com a musicalidade fresca de alguns temas escritos para si por Carlos 

Paiva e Paulo Abreu Lima, com direção musical de Valter Rolo e arranjos de Lino 



Guerreiro. A sua voz distinta, que transmite o sentimento das histórias que o fado 

conta, é uma marca da grandiosidade da jovem fadista, que agora inicia uma carreira 

a solo, que se engrandece nas mais prestigiadas casas de fado e eventos, não 

deixando ninguém indiferente. 

O espetáculo, ao qual também é possível assistir online, através de transmissão ao 

vivo, é organizado por VideoPlanos – Produções Audiovisuais, com o apoio da 

Câmara Municipal de Beja, que disponibiliza mais informação na sua página oficial da 

internet. A aquisição de bilhetes pode ser efetuada em bol.pt. 

 

• Se Isto É Um Homem 

É o nome da produção da Companhia de Teatro de Almada que estará em palco nos 

dias 9 e 10 de outubro, às 21h30, em Vila Nova de Santo André. 

Com texto de Primo Levi, encenação de Rogério de Carvalho e interpretação de 

Cláudio da Silva, este espetáculo insere-se no Projeto EmCena 2020, promovido pela 

AJAGATO – Associação Juvenil Amigos do GATO em parceria com a Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém. 

Para mais informação pode ser consultada a página da AJAGATO, na internet. 

 

• Falamos a mesma língua?  

Com inscrição gratuita, limitada aos lugares disponíveis, esta formação em 

comunicação cultural, orientada por Maria Vlachou e Martim Sousa Tavares, terá 

lugar no fim de semana de 10 e 11 de outubro, em Marvão, na Marvão Academia.  

A formação abrange aspetos gerais e de boas (e más) práticas de comunicação em 

diferentes contextos do mundo das artes e da cultura - artes performativas, artes 

visuais, museus e património. 

Maria Vlachou irá focar dois pontos-chave: a relevância dos conteúdos comunicados 

nos contextos referidos e o uso de linguagem clara, considerando que as 

organizações culturais comunicam sobretudo com não especialistas. 

A formação incluirá uma apresentação em formato de estudo de caso aplicada à 

música clássica, orientada por Martim Sousa Tavares. 

A iniciativa é organizada pela Orquestra Sem Fronteiras, Marvão Academia - 

Academia Internacional para a Música, Artes e Ciências e Acesso Cultura. 

O programa completo e mais informação devem ser consultados online, na página da 

Orquestra sem Fronteiras . 

 



• Concerto com “Albaluna” 

Terá lugar dia 11 de outubro (domingo), às 17h, no Auditório Municipal de Alcácer 

do Sal, com entrada gratuita, mas sujeita a lotação limitada. 

Albaluna é o nome do grupo oriundo de Torres Vedras, criado em 2010, cujo trabalho 

artístico resulta da fusão entre a música ancestral e moderna. 

Conjugando instrumentos tradicionais de diversas partes do mundo com outros 

mais contemporâneos, surgem reinterpretações de repertório nacional e 

internacional, bem como criações originais que vão moldando o corpo deste projeto. 

As atuações dos “Albaluna” passam por festivais, espetáculos de recriação histórica e 

animação de rua, em território nacional e internacional. As suas principais influências 

são a música medieval Ibérica, a música do Mediterrâneo e do Médio Oriente, dos 

Balcãs, a música tradicional portuguesa e o rock progressivo, sendo que o conceito 

dos “Albaluna” prende-se no diálogo permanente entre a música antiga e a música 

da atualidade. Para mais informação sobre o concerto, pode ser consultada a página 

oficial da Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

 

• 21º Encontro Internacional de Arte Jovem - Évora 2020  

Decorrerá entre os próximos dias 11 e 31 de outubro, em diversos espaços da cidade 

de Évora como as igrejas de S. Vicente e do Salvador, Museu Nacional Frei Manuel do 

Cenáculo, Fundação Eugénio de Almeida e Teoartis Galeria.  O programa contempla 

exposições dos trabalhos apresentados a concurso nesta edição e exposições 

individuais de alunos premiados, trabalhos executados em atelier aberto, realizados 

em Évora no encontro anterior, e ainda apresentação de obras da 6.ª Exposição 

Internacional de Pintura de Artistas e Professores de Arte. 

A iniciativa é organizada por Teoartis com o apoio da Câmara Municipal de Évora, 

Direção Regional de Cultura do Alentejo, Cabido da Sé de Évora, Fundação Eugénio 

de Almeida e Direção-Geral do Património Cultural - Museu Nacional Frei Manuel do 

Cenáculo. Para mais informações deverá ser contactada a Teoartis –Galeria através 

do endereço teoartis.galeria@gmail.com . 

 

• “25 Anos”, de Nuno Ezequiel  

É o nome da exposição do artista plástico Nuno Ezequiel, que pode ser visitada na 

Casa da Cultura de Elvas até ao próximo dia 15 de outubro. 

Natural de Vila Boim, freguesia do concelho de Elvas, Nuno Ezequiel celebra 25 anos 

de trabalhos artísticos da sua autoria.  



Entre pintura, escultura e ilustração, a exposição pretende dar a conhecer algumas 

das diversas obras que o artista tem realizado, para diversos fins, ao longo de 25 anos 

de carreira. 

A organização é da Câmara Municipal de Elvas, que disponibiliza mais informação 

sobre a iniciativa na sua página oficial, na internet. 

 

• “Universo naïf” 

É o tema da exposição coletiva de pintura que se encontra patente nas Oficinas de 

Formação e Animação Cultural, em Aljustrel, até dia 24 de outubro. 

A mostra, que resulta de uma colaboração do Município de Aljustrel com a Galeria de 

Arte do Casino Estoril, é constituída por 45 obras de 16 artistas, obras essas que 

“transportam” os visitantes para “diferentes realidades pictóricas” e que abordam 

diversos temas, desde os mais campestres aos citadinos.  

Os horários para visita decorrem de terça a sexta-feira, entre as 10h e as 12h30 h e 

das 14h às 20h, e ao sábado, entre as 10h e as 12h30 e das 14h às 18h30. A 

exposição encerra ao domingo, segunda-feira e em dias que coincidam com feriados. 

Para mais informação deverá ser consultada a página oficial da Câmara Municipal de 

Aljustrel. 
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