
 

 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

     De 09 a 12 de março, de 2021– 11h00 

 

 

• Conhecendo...instrumentos que dão música 

Organizada pela Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, esta 

iniciativa decorre durante o mês de março, à quarta e à sexta – feira, às 9h00, 

através das redes Facebook e Instagram do Município de Grândola. 

Os objetivos são apresentar os vários instrumentos que compõem uma orquestra: 

saxofone, flauta e flautim, trompete, clarinete, entre outros, e dar a conhecer como 

funcionam, os seus componentes, as sonoridades e outros pormenores curiosos para 

os amantes de música! 

 

• “Maré de Fado” 

A Câmara Municipal de Sines organiza a edição de 2021 da mostra “Maré de Fado”, 

com oito noites de música online e na rádio, entre os dias 12 de março e 3 de abril. 

Com início sempre às 21h30, os oito espetáculos poderão ser vistos e ouvidos nas 

redes do Município de Sines (Facebook e Youtube) e nos canais dos parceiros Rádio 

Amália e Rádio Sines, incluindo na sua frequência FM. 

Na presente edição, com 25 nomes programados, o fado abre-se a projetos 

convidados com influências de outros géneros musicais e o programa de cada noite 

organiza-se em torno de um tema diferente. 

O primeiro espetáculo, marcado para sexta-feira, 12 de março, reúne os artistas 

Daniela Giblott, Joana Rita, Armando Casal e André Baptista sob o tema “Histórias do 

Mar”. 

Com direção artística de Carlos Soares da Silva, a iniciativa, criada em 2017, tem 

como objetivo recuperar o legado das noites e encontros de fado, onde amadores e 

profissionais se juntavam pelo prazer de cantar. 



São também marca da “Maré de Fado” os locais onde se realiza, ligados ao 

património histórico e edificado local, que se aliam ao património imaterial. Em 2021, 

o fado passa pelo Museu de Sines, pela antiga Estação de Caminhos de Ferro, pela 

Igreja de Nossa Senhora das Salas e pelo Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo. 

O programa completo e mais informação podem também ser consultados na página 

oficial do Município de Sines. 

 

• Portadores de Arte – Projeto de co-criação artística participativa 

Portadores de Arte é um projeto de arte portátil, rotativa e replicável, coorganizado 

pela Câmara Municipal de Évora e Capote – Associação Cultural com curadoria de 

Rita Piteira. Esta é uma iniciativa vocacionada para diferentes geografias do concelho 

de Évora, que propõe criar um ciclo de criação, produção e programação artísticas 

multidisciplinares e colaborativas, com e para a comunidade, como um todo sem 

restrições, numa perspetiva de continuidade sustentável. 

No âmbito deste projeto, a Câmara Municipal de Évora lança a 1ª edição do 

programa “Bolsa de Mediação Artística”. O período de inscrição decorre até dia 31 

de março de 2021 e as candidaturas são submetidas através de formulário online 

disponível na página oficial da Câmara Municipal de Évora onde pode ser consultada 

mais informação sobre o projeto.  

 

• Re-criARTE  

É o nome da iniciativa desenvolvida pelo MACE - Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas com o objetivo de desafiar a recriar, utilizando objetos do dia-a-dia, as obras de 

arte de vários artistas portugueses que integram a Coleção António Cachola, em 

depósito no Museu.  

O Município de Elvas indica todos os meses, na sua página oficial, qual a peça que 

deve ser recriada, apresentando uma fotografia, breve descrição e nome do 

respetivo autor.  

Para o mês de março foi destacado o trabalho que o artista Gil Heitor Cortesão tem 

vindo a apresentar e que consiste essencialmente em pinturas realizadas sob vidro 

acrílico, executadas na face oposta à que é mostrada ao público, nas quais surgem, 

frequentemente, paisagens urbanas e interiores geralmente desabitados. 

Nos tempos atuais a Casa assumiu o papel principal e tem a capacidade camaleónica 

de assumir diversas funções: escritório, escola, refeitório, ginásio, espaço de lazer, 

etc… O desafio deste mês é, através da pintura ou da fotografia, mostrar qual a 



divisão da Casa onde mais gosta de estar. Descubra o artista que têm dentro de casa 

e participe! As imagens dos trabalhos realizados enviadas para o e-mail do serviço 

educativo do MACE são publicadas na página do Facebook do município e do Museu.   

 

• Prémio Literário Natália Correia 

Instituído pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, que inicia assim a celebração do 

centenário do nascimento de Natália Correia, que se assinala em 2023, este prémio 

tem candidaturas abertas até 31 de março de 2021. Podem candidatar-se autores de 

todas as nacionalidades com obras originais e inéditas em Língua Portuguesa. O 

vencedor, escolhido por um júri internacional, receberá o valor pecuniário de 7.500 

euros e contará com a publicação da obra vencedora. O Prémio Literário Natália 

Correia pretende homenagear uma figura eminente do pensamento e da cultura 

portuguesa contemporânea e celebrara inspiração da poetisa e autora para a criação 

poética e literária na Língua Portuguesa. O Regulamento e mais informação podem 

ser consultados no portal da Câmara Municipal de Ponta Delgada. 

 

• Atelier online de construção de instrumentos musicais  

Nesta iniciativa que decorre até dia 10 de abril, sempre ao sábado, Carlos Guerreiro 

ensina a construir instrumentos e brinquedos musicais da tradição popular 

portuguesa e de outros países do mundo, em direto a partir do seu atelier, através da 

plataforma ZOOM.    

As sessões decorrem das 18h00 às 18h45 e o valor da inscrição é de 10€ por sessão. 

As inscrições devem ser efetuadas através da página da PédeXumbo - Associação 

para a Promoção da Música e da Dança, onde pode ser consultada mais informação 

sobre o atelier e sobre outras iniciativas promovidas pela Associação. 

 

• 7.º Concurso de Fotografia “Património (I)Material do Concelho de Serpa”  

Dirigido a profissionais e amadores de fotografia, portugueses e estrangeiros, 

residentes em Portugal, este concurso, promovido pelo Município de Serpa, tem 

inscrições abertas até 18 de outubro de 2021. 

Os objetivos são fomentar a observação, a descoberta e a revelação que contribuem 

para definir os contornos de uma identidade patrimonial cultural; promover e 

registar diferentes olhares sobre o património material e imaterial enquanto 

identidade cultural e estimular o gosto pela fotografia. 



Os trabalhos apresentados serão expostos em local e data a designar.  

Para mais informação deve ser consultada a página oficial do Município de Serpa. 


