Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 22 a 25 de junho, de 2021 – 11h00

•

Feira do Livro - Solstício das Palavras
Durante uma semana, até dia 27 de junho, Beja recebe em vários espaços da cidade
a primeira edição da FEIRA DO LIVRO - Solstício das Palavras que celebra a palavra
escrita, lida, dita e cantada.
A iniciativa conta com um total de 17 quiosques, com a presença de mais de 25
autores locais e nacionais e um programa que contempla lançamento de livros,
conferências, exposições, espetáculos, tertúlias com escritores, sessões de
autógrafos, atividades para pais e filhos e feira do imaginário - artesanato urbano.
Conta também com o lançamento da 3.ª edição do PRÉMIO LITERÁRIO JOAQUIM
MESTRE, uma parceria da ASSESTA - Associação de Escritores do Alentejo com a
Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Beja.
A Feira do Livro - Solstício das Palavras é uma organização do Município de Beja, em
parceria com a ASSESTA que conta com o apoio institucional da Direção Regional de
Cultura do Alentejo, e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. O
programa detalhado pode ser consultado na página oficial da Câmara Municipal de
Beja.

•

Ethno Portugal 2021
Tem candidaturas abertas, até ao próximo dia 27 de junho, com vaga para sete
jovens músicos, com idades entre os 18 e os 30 anos. A residência artística, com
reportório folk e tradicional, acontece de 1 a 10 de agosto, em Évora, integrada no
Festival Artes à Rua.
Após uma pausa em 2020, devido ao contexto que vivemos a nível mundial, esta
edição do projeto vai acontecer em formato reduzido, dando prioridade à área da

música. A dança não irá integrar o formato criado para este ano, mas o seu regresso
está prometido para o Ethno 2022.
A organização é da PédeXumbo - Associação para a Promoção da Música e da Dança,
que disponibiliza na sua página na internet mais informação e o acesso para o
formulário de candidatura online.
•

Lançamento do catálogo do Museu Municipal Pedro Nunes
Realiza-se dia 26 de junho (sábado), na Praça Pedro Nunes, em Alcácer do Sal, com
um programa constituído por três fases.
Entre as 10h00 e as 12h20 estão previstas três sessões da Oficina de Dança Grega
Antiga, pela Companhia Terpsichore, com a duração de 35 minutos e o máximo de 12
participantes cada, a partir dos 5 anos de idade. Todos os interessados devem enviar
a ficha de inscrição disponível na página da Câmara Municipal de Alcácer do Sal para
os e-mails do respetivo Posto de Turismo ou do Museu Municipal Pedro Nunes.
Às 15h30, a Praça vai ser o palco oficial do lançamento do catálogo do Museu
Municipal Pedro Nunes e de uma palestra com os investigadores Carlos Favião, Isabel
Cristina Fernandes e Maria Teresa Lopes Pereira.
Segue-se às 17h30, no mesmo local, um concerto de guitarra portuguesa com
Ricardo Martins, que apresentará o seu novo CD intitulado "Escapismo".
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal, através do seu
Setor de Arqueologia e Museus, e cumprirá todas as medidas de segurança
recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.

•

Orquestra de Câmara “Música no Silêncio”
Interpretará o terceiro concerto do ciclo Música Encanta o Património, organizado
pela Câmara Municipal de Elvas, que terá lugar dia 26 de junho, às 21 horas, na
antiga Sé de Elvas.
A iniciativa Música Encanta o Património, que conta com o apoio da Academia de
Música de Elvas, alia o património cultural e a música clássica, oferecendo ao público
concertos de elevada qualidade, interpretados por grupos de referência.
O último dos quatro concertos previstos realiza-se dia 18 de setembro, na Igreja de
S. Domingos, às 21h30, com a Orquestra Sem Fronteiras.
O programa geral pode ser consultado na página oficial da Câmara Municipal de
Elvas. .

•

“Histórias da Minha Terra”
Exposição do artista plástico Manuel Carvalho, constituída por escultura cerâmica,
pintura, desenho e fotografia, pode ser visitada no Museu Municipal de Vidigueira
até ao próximo dia 30 de junho.
A mostra e o livro “Manuel Carvalho - Histórias da Minha Terra”, por Rui A. Pereira,
apresentado no dia da inauguração, pretendem dar relevo à obra do artista que
muito tem contribuído para a valorização do nome da sua terra – Vidigueira.
A organização é da Câmara Municipal de Vidigueira, que disponibiliza na sua página
oficial mais informação sobre a iniciativa.

•

"Sobre o Sagrado uma barra de Ferro”
É o tema da exposição de pintura de Luís Luz, que pode ser visitada na Igreja do
Salvador, em Évora, até ao próximo dia 5 de julho.
A mostra aborda questões relativas à religiosidade impressa no código genético do
Homem.
Formado em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Luís
Luz expõe regularmente desde 2012.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Câmara
Municipal de Évora (no âmbito da Call Artes à Rua), com o apoio de Niveridan Arquitetura, Engenharia e Construção e Cabido da Sé de Évora.
Para mais informação pode ser consultada a página oficial da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

•

Sousel Adentro – 7.ª edição do Concurso de Fotografia Digital
Com a intenção de assinalar o Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro, a Câmara
Municipal de Sousel promove a 7.ª edição Concurso de Fotografia Digital “Sousel
Adentro”, em 2021 subordinada ao tema “Elementos Arquitetónicos do Concelho de
Sousel”.
Estimular o gosto pela fotografia e dar a conhecer um olhar diferente sobre o
território do concelho, as suas origens, costumes e tradições, contribuindo para a sua
promoção, são alguns dos objetivos do concurso. Podem participar todos os
interessados, amadores ou profissionais, de forma individual, com idade a partir dos
18 anos.
O prazo para apresentação de fotografias decorre até 12 de setembro de 2021.

Tal como nas edições anteriores haverá prémios para os três melhores trabalhos
escolhidos pelo Júri. Adicionalmente existirá o Prémio do Público, para o trabalho
que tiver mais ‘gostos’ no álbum a criar para o efeito pelo Município de Sousel.
As normas de participação detalhadas e fichas de inscrição encontram-se disponíveis
na página da Câmara Municipal de Sousel.

