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Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM 

     De 31 de agosto a 03 de setembro de 2021 – 11h00 

 

 

• Candidaturas para Bolsa de instrumentos PX 2021/2022  

A PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e da Dança abre, entre os 

dias 1 e 30 de setembro, candidaturas no âmbito do programa de empréstimo de 

instrumentos tradicionais, em que os candidatos recebem, de forma gratuita, um 

instrumento musical tradicional para levarem para casa. Este programa destina-se a 

todos os que querem aprender a tocar um dos instrumentos musicais disponíveis e 

que nunca tiveram oportunidade de o experimentar. Podem candidatar-se residentes 

em todo o território de Portugal continental e não é necessária experiência musical 

prévia. 

O regulamento e mais informação podem ser consultados na página oficial da 

PédeXumbo . 

 

• Festival Sete Sóis Sete Luas   

 Com a sua 29.ª edição a decorrer, o festival dirigido por Marco Abbondanza abrange, 

em 2021, 35 cidades de 12 países de vários pontos do mundo, incluindo Portugal.   

 No concelho de Ponte de Sor, o festival apresenta um programa recheado de música 

e arte do Mediterrâneo e do Mundo Lusófono, com espetáculos até dia 6 de 

setembro. 

A organização é da Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio da Direção-

Geral das Artes e da Câmara Municipal de Ponte de Sor.  

 Informação mais detalhada pode ser consultada na página do festival , ou no 

Facebook da Câmara Municipal de Ponte de Sor. 

http://pedexumbo.com/bolsa-de-instrumentos/
http://pedexumbo.com/bolsa-de-instrumentos/
https://www.festival7sois.eu/
https://pt-pt.facebook.com/pontedesor.municipio


   
 

 2  
 

 

• 2_Low  

É o nome do espetáculo de música pelo duo constituído por Vasco Valente (clarinete 

baixo) e Filipe Valentim (saxofone barítono), que se realiza dia 11 de setembro, às 

18h30, no Auditório do Musibéria, em Serpa. Este duo tem por objetivo alargar o 

repertório para a música instrumental destes aerofones. Para tal convidaram 

diversos compositores portugueses como Desidério Lázaro, João Mortágua, Carlos 

Garcia, João Godinho, Luís Carvalho e o próprio Vasco Valente. O resultado será 

gravado no Estúdio de Som Musibéria e lançado no início de 2022. A entrada 

é gratuita, mediante reserva de bilhete até dia 10 de setembro, com lotação 

limitada. 

Este espetáculo é organizado por Associação Cultbéria/Musibéria, com o apoio 

institucional do Município de Serpa 

Para mais informação e reservas deve ser consultada a página do Musibéria, no 

Facebook . 

 

• Encontro da Canção de Protesto – 2021 

Realiza-se em Grândola, em diversos espaços e equipamentos culturais, entre os dias 

10 e 12 de setembro, no âmbito da atividade do Observatório da Canção de Protesto. 

Com o objetivo de divulgar o património musical tangível e intangível da canção de 

protesto, produzido durante os séculos XX e XXI, o programa deste encontro integra 

exposições, espetáculos musicais, sessões testemunhais, comunicação, colóquio e 

cinema documental.  

A entrada nas iniciativas é gratuita mediante reserva antecipada de lugar, sujeita à 

lotação dos espaços. 

Para mais informação sobre o programa e contactos para reservas, basta aceder à 

página oficial da Câmara Municipal de Grândola. 

 

• IX Residência Cisterciense - S. Bento de Cástris 2021 

Sob o tema “Natureza, Paisagem, Locus: as Casas monásticas, a interpretação e o uso 

dos recursos naturais” a Residência Cisterciense de 2021 realiza-se nos dias 17 e 18 

de setembro, no Mosteiro de S. Bento de Cástris, em Évora.   

https://pt-pt.facebook.com/musiberia
https://www.cm-grandola.pt/
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Esta 9.ª edição procurará o afeiçoar da PAISAGEM de São Bento de Cástris pelos 

participantes na iniciativa e, a partir da perceção da biodiversidade alentejana, 

entender, da cerca ao montado, como é que a paisagem se manifesta na cozinha, na 

botica, no claustro, nas celas, no suporte escrito do acervo do mosteiro.  

As inscrições são gratuitas, com limite de 25 vagas 

A Residência Cisterciense é organizada por Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

Universidade de Évora - CIDEHUS e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Para mais informação sobre programa e inscrições deve ser consultada a página 

residenciacisterciense.weebly.com/ 

 

• Linha do Tempo - Exposição Coleção António Cachola   

Pode ser visitada no Centro de Artes de Sines, até dia 10 de outubro, de segunda a 

sábado, entre as 12h e as 18 horas, com entrada livre. Esta mostra apresenta 67   

obras de arte de uma das mais prestigiadas coleções nacionais, a Coleção António 

 Cachola, fundamental para se compreender a arte portuguesa dos últimos 40 anos e, 

 em particular, a do nosso século que, ao chegar aos seus 21 anos, atinge uma  

 maturidade que nos permite começar a descortinar os traços de uma identidade 

 própria. A organização é da Câmara  Municipal de Sines, em parceria com a Câmara 

 Municipal de Elvas e Museu de Arte Contemporânea de Elvas / Coleção António 

 Cachola. Mais informação disponível na página oficial da Câmara Municipal de Sines. 

 

• 3.ª edição do Prémio Literário Joaquim Mestre  

 Encontra-se a decorrer, até 31 de dezembro de 2021, o prazo para entrega de obras 

no âmbito do Prémio Literário Joaquim Mestre, que conta já com a sua 3.ª edição.   

 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, este 

Prémio, bienal, tem por objetivos promover, defender e valorizar a língua portuguesa 

e a identidade e diversidade cultural da região Alentejo, incentivar a criação literária 

na modalidade de romance, fomentar o gosto pela leitura e pela escrita e 

homenagear o romancista e contista alentejano Joaquim Mestre.   

 Podem concorrer 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 

http://residenciacisterciense.weebly.com/
http://residenciacisterciense.weebly.com/
http://residenciacisterciense.weebly.com/
https://www.sines.pt/pages/401?event_id=834
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numa editora de referência.    

 A entrega de originais deve ser efetuada na Biblioteca Municipal de Beja - José 

Saramago, em mão ou via CTT. 

 O respetivo regulamento pode ser consultado nas páginas oficiais da Direção 

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

Arquivos e das Bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/
http://www.assesta.pt/
https://dglab.gov.pt/
https://dglab.gov.pt/

