Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 23 a 26 de fevereiro, de 2021– 11h00

•

Re-criARTE
É o nome da atividade que o Museu de Arte Contemporânea de Elvas tem
desenvolvido com o objetivo de desafiar a recriar, utilizando objetos do dia-a-dia, as
obras de arte de vários artistas portugueses que integram a Coleção António Cachola,
em depósito no Museu.
O Município de Elvas indica todos os meses, na sua página oficial, qual a peça que
deve ser recriada, apresentando uma fotografia, breve descrição e nome do
respetivo autor. A obra selecionada para fevereiro é “O Lado Escuro da Lua”, de Igor
Jesus, composta por frigoríficos usados.
Inspire-se, recrie e participe!
As fotografias enviadas com os trabalhos realizados são publicadas na página do
Facebook do município e do Museu.

•

A Canto Redondo e a autora Andreia Albernaz Valente promovem projeto editorial
solidário
A editora Canto Redondo, dedicada à conceção de projetos nas áreas da Cultura e da
Ciência, e Andreia Albernaz Valente, ilustradora que assina como grão de pó, estão a
promover o projeto editorial solidário constituído pelos livros "O coração do Artur" e
"O meu coração nasceu diferente". Estes livros ajudam na preparação psicológica
para a cirurgia infantil contribuindo para reduzir a ansiedade inerente ao processo e
beneficiando a recuperação.
Para tornar o projeto viável criaram uma campanha de crowdfunding que permitirá,
além da impressão, concretizar um audiolivro de acesso livre a todas as famílias a
quem esta história possa ajudar. A receita de cada venda (que inclui os dois livros)
contribui com 3 euros para apoiar a Associação Coragem, dedicada a ajudar os pais

de crianças com doenças cardíacas. Contribua através da plataforma ppl.pt
•

Atelier online de construção de instrumentos musicais
Nesta iniciativa, que tem lugar aos sábados e decorre até dia 10 de abril, Carlos
Guerreiro ensina a construir instrumentos e brinquedos musicais da tradição popular
portuguesa e de outros países do mundo, em direto do seu atelier, através da
plataforma ZOOM.
As sessões decorrem das 18h00 às 18h45 e o valor da inscrição é de 10€ por sessão.
As inscrições devem ser efetuadas através da página da PédeXumbo - Associação
para a Promoção da Música e da Dança, onde pode ser consultada mais informação
sobre o atelier.

•

“Cultura com Todos em Odemira”
É o nome da programação cultural promovida pelo Município de Odemira que, com o
objetivo de apoiar e dinamizar o setor cultural, privilegia a participação de agentes
culturais do concelho de modo a reconhecer e valorizar o seu trabalho.
As iniciativas arrancaram já online, através das páginas do Município de Odemira no
Facebook e no YouTube. Os próximos meses serão marcados por atuações musicais e
de dança, documentários sobre as tradições locais, artes plásticas, poesia, e
conteúdos para o público infantil. O programa promove e valoriza igualmente
iniciativas culturais de matriz popular e comunitária, nas quais está implícito um
processo participativo e de inclusão social por via da cultura.
A par de “Cultura com Todos, em Odemira” o Município mantém o programa de
Apoio às Atividades Culturais e Recreativas, cujo prazo para apresentação de
candidaturas foi prolongado até ao próximo dia 1 de março.
Mais informação disponível na página oficial do Município de Odemira.

•

Prémio Literário Natália Correia
Instituído pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, para assinalar a celebração do
centenário do nascimento de Natália Correia, que se assinala em 2023, este prémio
tem candidaturas abertas até 31 de março de 2021. Podem candidatar-se autores de
todas as nacionalidades com obras originais e inéditas em Língua Portuguesa. O
vencedor, escolhido por um júri internacional, receberá o valor pecuniário de 7.500
euros e contará com a publicação da obra vencedora. O Prémio Literário Natália

Correia pretende homenagear uma figura eminente do pensamento e da cultura
portuguesa contemporânea e celebrar a inspiração da poetisa e autora para a criação
poética e literária na Língua Portuguesa. O regulamento e mais informação podem
ser consultados no portal da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
•

Tijolo – Programa de Bolsas para Residência Artística
Encontram-se abertas, até dia 16 de abril de 2021, as candidaturas ao Concurso para
Residências Artísticas através do qual a Associação Oficinas do Convento pretende
fomentar a utilização do tijolo na criação artística e valorizar os recursos existentes
no Telheiro da Encosta do Castelo, em Montemor-o-Novo. Enquadrado no programa
quadrienal Técnicas, Artes e Lugares, este concurso propõe a realização de
residências com a duração de um mês, em áreas artísticas que tenham como base o
tijolo. Para mais informação deve ser consultada a página da Oficinas do Convento Associação de Arte e Comunicação.

