
 

 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

De 12 a 15 de maio de 2020 – 11h00 

 

• “A FESTA” : Documentário online do Museu de Sines, em 13 episódios 

A Câmara Municipal de Sines, através do Museu de Sines, encontra-se a 

publicar uma série constituída por 13 pequenos filmes que remete para 

momentos de celebração e unidade dos sinienses. Intitulada “A Festa”, a série 

integra o projeto Redes do Tempo que, desde 2007, regista a memória dos 

sinienses e recebe o contributo da população em depoimentos, objetos, 

fotografias e outros documentos, com o objetivo de dar a conhecer melhor o 

património do concelho. Os filmes continuam a ser publicados no mês de maio, 

nas contas Facebook e Youtube do Município de Sines e ficam também 

arquivados na página da Câmara Municipal de Sines.  

 

• Guitarras ao Alto em Casa  

 Em 2020, o Guitarras ao Alto iria celebrar a sua 6.ª edição, juntando, pela 

primeira vez, um nome internacional ao cartaz do Festival, a guitarrista 

britânica Gwenifer Raymond. João Morais, mais conhecido pelo nome artístico 

O Gajo, aceitou o desafio de se juntar a Gwenifer numa residência artística que 

resultaria num projeto musical inédito a apresentar  nos palcos do Crato, 

Estremoz, Avis e Beirã-Marvão, onde normalmente acontece o evento.  

No entanto, perante o atual contexto associado ao surto de Covid-19 o 

Guitarras ao Alto teve de se adaptar à nova realidade, lançando o “Guitarras ao 

Alto em Casa”. Com o apoio da Antena 3, media partner do evento desde a sua 

primeira edição, criou-se um ciclo em formato digital que se prolonga durante 

todo o mês de maio, não só com os músicos que iriam participar na edição 



deste ano, mas também com alguns dos que fazem parte da história do 

Festival. 

As transmissões, que já tiveram início, são em direto, a partir do Youtube da 

Antena 3, num total de 4 noites de programação musical, uma vez por semana, 

às 21h30. As próximas sessões realizam-se nos dias 14, 21 e 28 de maio, com 

música, conversa e partilha de algumas memórias do Guitarras ao Alto, para 

nunca se perder o Alentejo de vista. Para mais informação deverá ser 

consultada a página do festival, no Facebook. 

 

• Da Minha Janela 

Utilizar linguagens artísticas a partir do que vejo da minha janela foi o desafio 

que a Câmara Municipal de Mértola lançou recentemente, no âmbito do 

programa #MértolaFicaEmCasa com Cultura, promovido pelo Município, que 

integra um conjunto de conteúdos culturais, diversas atividades para fazer em 

casa, desafios e sugestões. 

Do Sol à Lua, com afetos, com humor, com criatividade tem sido assim “da 

minha janela”, um projeto artístico em tempo de confinamento.  

O 3.º grupo de trabalhos encontra-se já publicado na página da Câmara 

Municipal de Mértola, onde pode ser consultada mais informação sobre o 

desafio, que foi relançado. 

 

•  Concurso “Cria o Troféu do OP” - Prazo para envio de trabalhos decorre até 

30 de junho 

O Município de Odemira, na edição do Orçamento Participativo (OP) do 

concelho para 2020, lança, em paralelo, um concurso para a conceção do novo 

“Troféu do Orçamento Participativo”, sob o tema “Troféu OP Municipal de 

Odemira”. 

Neste concurso, que tem por objetivos estimular a criatividade, incentivar a 

produção artística e promover a participação pública, podem participar todos 

os designers e artesãos amadores ou profissionais. 

Os trabalhos a apresentar devem ser inéditos e ter como inspiração o tema 



definido, nomeadamente a componente “Ideias”, “Pessoas”, “Participação”, 

entre outras. 

O valor do prémio do prémio é de dois mil euros e o prazo para envio de 

propostas decorre até ao próximo dia 30 de junho. 

As normas específicas do concurso devem ser consultadas na página oficial da 

Câmara Municipal de Odemira.  

 

• Provas de Admissão aos Cursos Básico e Secundário de Música do CRÉ - 

Eborae Mvsica: pré-inscrições até 30 de junho 

As datas previstas para as provas de admissão aos Cursos Básico e Secundário 

de Música em regimes articulado ou supletivo, do Conservatório Regional de 

Évora - Eborae Mvsica decorrerão de 20 a 30 de junho próximo. Devido à atual 

situação causada pelo COVID-19, os interessados devem enviar uma pré-

inscrição para o email eboraemusica@gmail.com, indicando o nome, idade, 

ano de escolaridade que o candidato vai frequentar no ano letivo 2020/2021,  

email e contacto telefónico do encarregado de educação. Posteriormente serão 

contactados para a conclusão do processo. Para mais informação deve ser 

consultada a página da Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora. 

 

• Workshop em Arqueociências 

Encontra-se prevista para os dias 24 e 31 de outubro, de 2020, a realização do 

Workshop em Arqueociências, que terá lugar no Laboratório de Arqueociências 

(LARC) da Direção-Geral do Património Cultural, em Lisboa. 

O objetivo deste workshop, que incluirá sessões teórico-práticas, é dar a 

conhecer, de forma introdutória, algumas das áreas disciplinares desenvolvidas 

no LARC e que contribuem para o conhecimento arqueológico. 

A realização do curso está sujeita a um número máximo de 20 participantes 

mediante inscrição prévia até dia 30 de setembro. 

O programa, localização do LARC, público alvo desta iniciativa, custos 

associados, entre outras informações podem ser consultadas na Agenda da 

página da Direção-Geral do Património Cultural.  



Devido à incerteza causada pela pandemia Covid-19 relativamente à realização 

de eventos, o programa e a conceção do workshop podem sofrer alterações 

que serão atempadamente comunicados. 

 

• Plataforma Creatives Unite pretende ajudar profissionais dos setores culturais 

e criativo 

A Comissão Europeia anunciou o lançamento da nova plataforma Creatives 

Unite, a qual pretende ajudar os artistas, intérpretes e outros profissionais dos 

setores cultural e criativo a partilhar, mais facilmente, informações e potenciais 

medidas durante a atual crise da Covid-19. 

A plataforma oferece um espaço comum que dá acesso à multiplicidade de 

recursos existentes e a numerosas redes e organizações relevantes. Creatives 

Unite oferece ainda um espaço com curadoria para cocriar e enviar contributos 

para encontrar soluções em conjunto. 

A plataforma encontra-se disponível em creativesunite.eu/ 

 

 


