Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 02 a 05 de fevereiro, de 2021– 11h00
•

Re-criARTE
É o nome da atividade mensal que o Museu de Arte Contemporânea de Elvas tem
desenvolvido com o objetivo de desafiar os elvenses a recriarem, com objetos do diaa-dia, as obras de arte de vários artistas portugueses que integram a Coleção António
Cachola, em depósito no Museu.
Todos os meses o município de Elvas indica qual a peça que deve ser recriada,
mostrando uma fotografia e descrição do seu autor na página oficial do município. As
fotografias enviadas com os trabalhos realizados são publicadas na página do
Facebook do município e do Museu. Para mais informação deve ser consultada a
página do Município de Elvas

•

Obras de conservação na Ermida de S. Brás, em Évora, arrancam este mês
Classificada como Monumento Nacional, a Ermida de S. Brás, situada no Rossio de S.
Brás, em Évora, vai beneficiar de obras de conservação a nível da cobertura, rebocos
e caixilharias. O projeto é da Direção Regional de Cultura do Alentejo, que também
fiscalizará a obra, resultando de uma parceria com a Fábrica Paroquial de S. Brás. Os
trabalhos, adjudicados à empresa Construções Borges & Cantante, Lda., arrancam no
dia de S. Brás, 3 de fevereiro.
A Ermida, cuja construção terá começado no último quartel do séc. XV, constitui um
importante símbolo da cidade de Évora sendo simultaneamente um espaço religioso
de referência para a população eborense e para quem a visita.

•

Festival Cultural KIrC tem inscrições abertas para artistas e autores
Encontram-se abertas, até ao próximo dia 14 de fevereiro, as inscrições para artistas
e autores, no âmbito do Festival KIrC que prossegue com os trabalhos iniciados na
Residência Artística Virtual, realizados no âmbito do projeto EUbyLakes, entre 9 de

maio e 6 de junho de 2020. Pretende-se que a colaboração entre artistas para o
desenvolvimento de um ecossistema cultural contribua para a igualdade, o
crescimento sustentável, o diálogo intergeracional e a coesão europeia.
O Festival decorrerá online nos próximos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, com um
programa que inclui debates, concerto ao vivo online, performance de artistas,
podcast / entrevistas com artistas, transmissão ao vivo.
O Festival KIrC conta, entre outros, com o apoio ADRAL e DRCAlentejo. Para mais
informações e inscrições basta aceder à página festival.eurolake.eu
•

Atelier online de Construção de instrumentos musicais com Carlos Guerreiro
Nesta iniciativa, que terá lugar aos sábados, de 6 de fevereiro a 10 de abril, Carlos
Guerreiro irá ensinar a construir alguns instrumentos e brinquedos musicais da
tradição popular portuguesa e de outros países do mundo, em direto do seu atelier,
através da plataforma ZOOM.
No total serão 10 sessões que decorrerão online, entre as 18h00 e as 18h45. O valor
da inscrição é de 10€ por sessão e de 70€ o pacote das 10 sessões.
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 a iniciativa.

•

"Natureza à Escuta" - Volume I da Antologia de Poesia
O Instituto Cultural de Évora encontra-se a organizar o volume I da Antologia de
Poesia "Natureza à Escuta", que pretende que inclua o maior número possível de
poemas de autores. A temática do livro corresponde à proteção e preservação do
ambiente e da natureza. Neste âmbito os interessados podem enviar um poema da
sua autoria para o Instituto Cultural de Évora, até ao próximo dia 28 de fevereiro. A
antologia não terá quaisquer custos e será publicada online, devido à pandemia, em
versão e-book, permitindo fazer o download gratuito da mesma.
Para mais informação deve ser consultada a Página do Instituto Cultural de Évora, no
Facebook.

•

Prémio Literário Natália Correia
Instituído pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, que dá assim início à 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
Candidaturas abertas até dia 16 de abril 2021
Enquadrado pelo programa quadrienal Técnicas, Artes e Lugares, a Oficinas do
Convento abre em 2021, pela quarta vez, um Concurso para Residências Artísticas
tendo como mote o Tijolo. A associação pretende fomentar a utilização do tijolo na
criação artística e valorizar os recursos existentes no Telheiro da Encosta do Castelo,
em Montemor-o-Novo, quer no âmbito da produção de materiais de construção,
quer no âmbito do apoio à criação. Propõe assim a realização de residências, com a
duração de um mês, na área artística que tenha como base o tijolo. Este pode ser
pensado e usado na sua dimensão objetual e construtiva ou ser considerado na sua
vertente poética, social, histórica ou cultural, explorando-se a diversidade e as suas
potencialidades formais e conceptuais, através de diferentes linguagens da criação
artística. Mais informação disponível na página da Oficinas do Convento - Associação
Cultural de Arte e Comunicação.

