
 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

     De 19 a 22 de janeiro, de 2021– 11h00 

 

 

• Equipamentos culturais afetos à Direção Regional de Cultura do Alentejo estão 

encerrados ao público 

De acordo com o Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que Regulamenta o estado 

de emergência decretado pelo Presidente da República, os equipamentos culturais 

afetos à Direção Regional de Cultura do Alentejo encontram-se temporariamente 

encerrados ao público. 

A sede da Direção Regional de Cultura encontra-se em funcionamento mediante 

marcação prévia, através dos seus contactos oficiais. Para mais informação deve ser 

consultada a página da Direção Regional de Cultura do Alentejo.  

 

• Garantir Cultura  

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, anunciou recentemente um novo pacote de 

apoio ao setor da cultura, no valor de 42 milhões de euros, numa primeira fase.  

O Garantir a Cultura é um programa especialmente vocacionado para a mitigação 

dos impactos da crise pandémica no setor cultural. De acordo com o anunciado trata-

se de um "apoio universal, não concursal e a fundo perdido", para programação 

cultural em contexto físico ou digital que tem como destinatários: entidades 

coletivas - empresas, salas de espetáculos, promotores, agentes, salas de cinema 

independentes, cineclubes - mas também pessoas singulares e entidades de todos os 

setores artísticos, como artistas, técnicos e autores. Mais informação deve ser 

consultada na Página Oficial do Governo de Portugal ou na Página Covid19estamos 

On  

 

• Ermida de S. Brás, em Évora, irá beneficiar de obras de conservação 

Mandada construir por D. João II, e classificada como Monumento Nacional, a Ermida 



de S. Brás, situada no Rossio de S. Brás, em Évora, irá beneficiar de obras de  

conservação que incidirão na cobertura, rebocos e caixilharias. O projeto é da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, que também fiscalizará a obra, resultando de uma 

parceria com a Fábrica Paroquial de S. Brás. O contrato para a empreitada foi já 

celebrado entre a Fábrica Paroquial de S. Brás e a empresa Construções Borges & 

Cantante, Lda., à qual foram adjudicados os trabalhos que arrancam a 3 de 

fevereiro, dia de S. Brás.  

Candidatada ao PORA - Programa Operacional Regional do Alentejo a intervenção é 

financiada pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e está validada 

por protocolo com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e pela Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças. O valor global da obra é de 83 093,80 € (oitenta e três mil e 

noventa e três euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A 

Ermida de S. Brás constitui um importante símbolo da cidade de Évora sendo 

simultaneamente um espaço religioso de referência para a população eborense e 

para quem a visita.  

 

• Anta Grande do Zambujeiro já tem ZEP fixada 

Localizada na Herdade do Sobralinho e anexas, União das Freguesias de Nossa 

Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe, concelho e distrito de Évora, a 

Anta Grande do Zambujeiro, classificada como Monumento Nacional, é o maior 

monumento megalítico de Portugal e um dos maiores da península Ibérica e de toda 

a Europa. Enquadra -se cronologicamente no Neolítico final/Calcolítico (entre 3500 a 

2000 a. C.), identificando-se indícios de utilização durante a Idade do Bronze.  

A ZEP – Zona Especial de proteção ao monumento tem como fundamento assegurar 

o enquadramento paisagístico do sítio classificado e as perspetivas da sua 

contemplação, bem como preservar as estruturas de carácter rural já existentes no 

interior do polígono. O procedimento de fixação da ZEP resultou de uma articulação 

entre a Direção-Geral do Património Cultural, Direção Regional de Cultura do Alentejo 

e Câmara Municipal de Évora, com parecer favorável do Conselho Nacional de 

Cultura. 

 

• Prémio Acesso Cultura - Linguagem Clara 2021  

 

Desde a sua fundação, a Acesso Cultura tem procurado promover em Portugal a 

 reflexão e as boas práticas na comunicação escrita, tanto no que diz respeito à  

 relevância da informação para os destinatários finais, como no que diz respeito ao 



 uso de linguagem simples e acessível. O prémio Acesso Cultura – Linguagem Clara 

 2021, com candidaturas abertas até ao próximo dia 31 de janeiro, procura criar uma 

 motivação adicional  para estudar, implementar, dar a conhecer e reconhecer essas 

 boas práticas. 

O regulamento e ficha de inscrição encontram-se disponíveis na página da  

Acesso Cultura. 

 

• Atelier online de Construção de instrumentos musicais com Carlos Guerreiro 

Nesta iniciativa, que terá lugar aos sábados, de 6 de fevereiro a 10 de abril, Carlos 

Guerreiro irá ensinar a construir alguns instrumentos e brinquedos musicais da 

tradição popular portuguesa e de outros países do mundo, em direto do seu atelier, 

através da plataforma ZOOM.  

No total serão 10 sessões que decorrerão online, das 18h00 às 18h45. O valor da 

inscrição é de 10€ por sessão e de 70€ o pacote das 10 sessões.  

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

para a Promoção da Música e da Dança, que disponibiliza na sua página mais 

informação sobre a iniciativa.  

 

 

 


