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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

     De 27 a 30 de julho de 2021 – 11h00 

 

 

• Festival de Bolso, A Festa do Lu.gar 

 

Nos próximos dias 30 e 31 de julho, ocorre a Festa do Lu.gar, nos Casões da Junta de 

Freguesia de Beringel, em Beja. Fruto de uma parceria entre a Cooperativa Chão Nosso, a 

Associação Ouvir e Contar e a Junta de Freguesia de Beringel, a Festa do Lu.gar conta com 

várias iniciativas, como espetáculos de música, sessões de contos e diversas oficinas. Para 

mais informação pode ser consultada a página da Cooperativa Chão Nosso, no Facebook . 

 

 

• Convocatória para Residências da Black Box – CDCE 

 

A Companhia de Dança Contemporânea de Évora tem a decorrer uma convocatória para 

a seleção de 2 criadores emergentes a integrar no Programa de Residências da Black Box, 

nos próximos meses de outubro e novembro. Este programa pretende apoiar a criação 

artística portuguesa, através da abertura de um espaço de oportunidade para a 

emergência na criação contemporânea, no domínio das artes performativas. O programa 

de residências da Black Box, com a duração de 14 dias, promove a pesquisa e a 

investigação, a criação de ligações ao território, oferecendo condições técnicas e logísticas 

para o desenvolvimento de novas obras. A entrega de propostas deve ser realizada até ao 

dia 31 de julho. O regulamento pode ser consultado na página do Facebook da Companhia 

de Dança Contemporânea de Évora. 

 

https://www.facebook.com/chaonossocrl
https://www.facebook.com/people/CDCE-Companhia-de-Dan%C3%A7a-Contempor%C3%A2nea-de-%C3%89vora/100057081895626/
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• Leveza – Exposição de pintura de Carine Figueras 

 

Leveza é o título da exposição de pintura, de Carine Figueras, patente no Museu da Luz, 

em Mourão. A artista visual, cujo trabalho está estreitamente ligado à importância da 

natureza, à simplicidade, à “impermanência” e ao lugar que o Homem ocupa no universo, 

revela um encanto pelo Alentejo, onde realizou três residências artísticas. A sua prática 

inspira-se na pintura e na arte da caligrafia asiática, mas também na utilização de 

elementos naturais recolhidos nos sítios onde vive. Leveza consiste numa instalação de 

pinturas sobre algodão e seda, executadas no chão, num só gesto, sem retoques e 

posteriormente suspensas, incentivando ao sonho e propondo um sentido de evasão. A 

exposição está patente no Museu da Luz e pode ser visitada, de terça a domingo, até ao 

dia 8 de agosto. 

 

• Concerto MONDA Como se fora seu filho 

 

No próximo dia 31 de julho, os MONDA encerram, com o espetáculo Como se fora seu 

filho, o programa Animação de Verão, promovido pelo Município de Grândola. Jorge 

Roque que venceu o programa da RTP Operação Triunfo, é o rosto e a voz dos MONDA, 

um novo som do Alentejo, das raízes para o mundo, que mistura a composição tradicional 

com os novos sons da world music. Ao vivo, muito mais que a celebração do Cante 

Alentejano, MONDA torna-se numa festa genuína, luminosa e emocionante que canta as 

raízes de um país inteiro. O concerto terá lugar no Jardim 1.º de Maio, às 21 horas, em 

Grândola.  

 

• 3.ª Edição do Prémio Literário Joaquim Mestre 

 

 

Instituído pela ASSESTA - Associação de Escritores do Alentejo, em parceria com a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo e com o apoio do Município Beja, o Prémio Literário 

Joaquim Mestre tem por objetivos promover, defender e valorizar a língua portuguesa e 



   
 

 3  
 

a identidade e diversidade cultural da região Alentejo. Este prémio, de caráter bienal, 

procura ainda incentivar a criação literária na modalidade de romance, fomentar o gosto 

pela leitura e pela escrita, assim como, homenagear o romancista e contista alentejano 

Joaquim Mestre. 

As candidaturas estão abertas a todos os cidadãos maiores de 18 anos, portugueses ou 

estrangeiros a residir em Portugal. O prémio tem o valor pecuniário de três mil euros e a 

obra vencedora será publicada numa editora de referência.  A entrega de originais pode 

ser efetuada em mão ou via CTT, na Biblioteca Municipal de Beja - José Saramago, até dia 

31 de dezembro de 2021.  O regulamento está disponível nas páginas oficiais da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, da ASSESTA e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 

das Bibliotecas.  

 

 

 

 

 

 


