
 

 

 

 

 

 

Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM 

                                             De 2 a 5 de junho de 2020 – 11h00 

 

 

• “Tempo para Ler, Ouvir, Ver" 

É o mote da iniciativa promovida pela Biblioteca Municipal de Elvas que,  

durante o período de encerramento ao público, tem à disposição dos elvenses 

o serviço de empréstimo de livros, CD’s e DVD´s. Quem estiver interessado 

pode consultar o catálogo online e contactar a Biblioteca por telefone, de  

segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 15h00, ou por e-mail. As entregas são 

agendadas e o levantamento é feito à porta da biblioteca.  

Os materiais a emprestar são alvo dos cuidados e recomendações próprias de 

prevenção e as entregas feitas com recurso a equipamentos de proteção 

individual e cumprindo as regras de distanciamento social. Após a devolução  

os documentos são desinfetados e higienizados e entram em quarentena na 

Biblioteca, antes de novo empréstimo. Para mais informação deve ser 

consultada a página da Câmara Municipal de Elvas. 

 

• FilMar para Sensibilizar – Concurso de vídeo sobre lixo marinho  

 A Câmara Municipal de Sines promove a 2.ª edição do concurso “filMAR para 

sensibilizar”, sobre o problema do lixo marinho, dirigido a alunos do 3.º ciclo do 

ensino básico que frequentem escolas do concelho. O objetivo do concurso é 

dar aos alunos uma oportunidade para usaremos seus talentos criativos e 

serem uma voz pela proteção dos oceanos. Tendo em conta o estado de 

pandemia em que vivemos, os vídeos, com um máximo de 2 minutos, devem 

ser realizados a partir de casa e cumprindo as regras de contingência e de 

afastamento social em vigor. A mensagem dos vídeos deve concentrar-se no(s) 



problema(s) específico(s) que a poluição marinha pode causar e em ações que 

contribuam para a respetiva redução do problema e para a conservação dos 

recursos naturais, servindo, posteriormente, para sensibilizar a comunidade 

escolar e a população em geral. O prazo para envio dos trabalhos, decorre até 

dia 8 de junho de 2020, Dia Mundial dos Oceanos, através do e-mail 

ambiente@mun-sines.pt. O regulamento e mais informação encontram-se 

disponíveis para consulta na página da Câmara Municipal de Sines. 

 

• Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca -XIII edição 

Instituído pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, o Prémio Nacional de 

Conto Manuel da Fonseca é concedido bienalmente e distingue uma coletânea 

de contos originais, escritos em língua portuguesa, por autor maior de idade, 

natural de qualquer país que integre a comunidade lusófona. Atendendo à 

evolução da pandemia de Covid-19, o Município de Santiago do Cacém 

entendeu prolongar o prazo para entrega de obras a concurso até ao próximo 

dia 12 de junho. O valor pecuniário do Prémio atribuído à obra selecionada 

pelo Júri, é de quatro mil euros e a obra vencedora será editada no ano 

seguinte. O respetivo regulamento deve ser consultado na página da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém. 

 

• “A Minha Casa É uma Pauta” - Candidaturas até 15 de junho 

A Lendias d'Encantar - LdE (Beja) e o Musibéria (Serpa) juntam-se para lançar 

mais uma iniciativa para atenuar os efeitos da paragem da atividade artística 

em Portugal, na sequência da COVID - 19, com o apoio da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo. "A Minha Casa É Uma Pauta", é um projeto de fomento à 

criação musical, que se desenvolve em 3 fases: na 1.ª são desafiados 

autores/músicos a compor uma maquete com uma ou duas músicas originais, 

inspiradas na atual situação que vivemos e o que ela provocou no interior de 

cada um de nós. Numa 2.ª fase, as maquetes serão analisadas/ selecionadas 

pelas duas estruturas impulsionadoras do projeto, que farão a escolha de 10 

artistas/músicas para gravação no Estúdio de Som Musibéria e posterior 

publicação em formato CD. Na 3.ª fase será realizado um concerto com os 



artistas selecionados, para apresentação pública das músicas escolhidas. A 

organização garante 600 euros por música selecionada, despesas de gravação, 

edição e publicação das obras bem como o espaço e meios técnicos para o 

concerto de apresentação. Para participar, basta enviar a maquete em formato 

digital para o e-mail  desconfina@gmail.com , até dia15 de junho.   

Para mais informação devem ser consultadas as páginas da Lendias d’Encantar 

ou do Musibéira no Facebook. 

 

• Além daquela janela 

É o nome da exposição de fotografias da autoria de Manuel Carvalho, 

promovida pela Câmara Municipal de Vidigueira e à qual se pode aceder online. 

Constituída por uma seleção de 35 fotografias, esta exposição incide na 

renovação da natureza nesta primavera, em que o confinamento motivou o 

fotógrafo Manuel Carvalho a sair e a percorrer paisagens, campos abertos, 

recantos do nosso Alentejo, principalmente no concelho de Vidigueira. 

Segundo o autor esta mostra é “...o resultado de toda esta envolvência e 

empatia com a natureza". 

Para ficar a conhecer este trabalho, basta aceder à página oficial da Câmara 

Municipal de Vidigueira, no Facebook. 

 

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

Conservatório Regional de Évora - Eborae Mvsica decorrerão de 20 a 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 letivo2020/2021, 

email e contacto telefónico do encarregado de educação. Posteriormente será 

efetuado contacto para a conclusão do processo. Para mais informação deve 



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

 

• "Impactos da COVID-19 no setor cultural português" - Inquérito online 

O POLOBS - Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, juntamente 

com o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do 

Minho, está a analisar, desde 16 de março, os "Impactos da COVID-19 no setor 

cultural português". Para avaliar os impactos da COVID-19 no 2º trimestre de 

2020, foi criado um inquérito online, para o qual é solicitado o preenchimento e 

divulgação por organizações e profissionais do setor cultural. 

Os dados preliminares de março de 2020 já podem ser consultados e está a ser 

preparado o segundo relatório com os dados referentes ao 2º trimestre de 

2020. Para tal, é solicitado a profissionais e organizações do setor cultural para 

preencherem um inquérito por questionário destinado a aferir a sua situação 

atual. O preenchimento é muito rápido e a participação reveste-se da maior 

importância para que se consiga ter um conhecimento rigoroso e independente 

de alguns dos impactos da COVID-19 no setor cultural português. O inquérito 

encontra-se disponível na página do POLOBS - Observatório de Políticas de 

Comunicação e Cultura. 


