Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 16 a 19 de março, de 2021– 11h00

•

Centro de Arqueologia de Avis Comemora 10 Anos
Inaugurado em 2011, o Centro de Arqueologia de Avis (CAA) é um espaço de cariz
científico e cultural que reúne as condições para o desenvolvimento de ações a nível
da investigação, gestão, prevenção, divulgação e valorização do património
arqueológico. Fomenta igualmente ações culturais de promoção e divulgação do
património arqueológico local e tem apostado na educação patrimonial através de
um programa de ações dirigidas ao público escolar. Ao longo destes 10 anos, e
através das ações que tem desenvolvido, o CAA tem-se assumindo como um espaço
que promove um diálogo permanente entre a arqueologia e a comunidade.
Para mais informação visite a página do Centro de Arqueologia de Avis no Facebook.

•

Lembrar Serrão Martins
Entre os dias 19 e 27 de março, Mértola vai lembrar António Serrão Martins,
primeiro autarca eleito em democracia, com um conjunto de iniciativas em formato
digital. Conversas, tertúlias, concertos, partilhas de poemas (no Dia Mundial da
Poesia), programa de rádio, entre outros, são alguns dos conteúdos de uma
programação que evoca a memória e a visão de Serrão Martins e o lugar de destaque
que sempre atribuiu à Cultura e ao Património. No dia 19 de março, Cultura e
Desenvolvimento Sustentável é o mote da conversa e exercício de escuta sobre o
tema da Cultura no território e o seu contributo para um processo de
desenvolvimento sustentável. Consulte a página e as redes sociais do Município de
Mértola e inscreva-se nas diferentes iniciativas.

•

“Maré de Fado”
A Câmara Municipal de Sines organiza a edição de 2021 da mostra “Maré de Fado”,
que decorre online e na rádio, distribuída por oito noites, até dia 3 de abril. Com
início sempre às 21h30, os espetáculos podem ser vistos e ouvidos nas redes do
Município de Sines (Facebook e Youtube) e nos canais dos parceiros Rádio Amália e
Rádio Sines, incluindo na sua frequência FM. Na presente edição, com 25 nomes
programados, o fado abre-se a projetos convidados com influências de outros
géneros musicais e o programa de cada noite organiza-se em torno de um tema
diferente.
Com direção artística de Carlos Soares da Silva, a iniciativa, criada em 2017, tem
como objetivo recuperar o legado das noites e encontros de fado, onde amadores e
profissionais se juntavam pelo prazer de cantar. São também marca da “Maré de
Fado” os locais onde se realiza, ligados ao património histórico e edificado, que se
aliam ao património imaterial. Em 2021, o fado passa pelo Museu de Sines, pela
antiga Estação de Caminhos de Ferro, pela Igreja de Nossa Senhora das Salas e pelo
Largo Marquês de Pombal, em Porto Covo. O programa completo e mais informação
podem também ser consultados na página oficial do Município de Sines.

•

“Cultura com Todos em Odemira”
É o nome da programação cultural, promovida pelo Município de Odemira que,
privilegia a participação de agentes culturais do concelho, de modo a reconhecer e
valorizar o seu trabalho, com o objetivo de apoiar e dinamizar o setor cultural.
Contempla música, dança, documentários sobre tradições locais, artes plásticas,
poesia, conteúdos para o público infantil e ações culturais de matriz popular e
comunitária, nas quais está implícito um processo participativo e de inclusão social
por via da cultura. Durante o atual período de confinamento as iniciativas
encontram-se a decorrer online através das páginas do Município de Odemira no
Facebook e no Youtube.

•

Concurso de Ilustração
Encontra-se a decorrer, até 23 de abril de 2021, o prazo para entrega de trabalhos no
âmbito do Concurso de Ilustração de contos em Barranquenho, lançado em
fevereiro, pela Câmara Municipal de Barrancos, para assinalar o Dia Internacional da
Língua Materna. Os contos foram selecionados da recolha realizada em 1938 e 1939
pelo linguista e etnógrafo português Dr. Leite de Vasconcelos.

O presente concurso, dirigido a crianças e jovens até aos 18 anos, tem por objetivos
estimular a expressão artística, contribuir para fomentar a criatividade, desenvolver o
gosto pela literatura tradicional local, bem como pela leitura e interpretação dos
textos através da ilustração e editar em livro os contos tradicionais, ilustrados. As
condições de participação e mais informação sobre o concurso encontram-se
disponíveis para consulta na página da Câmara Municipal de Barrancos.
•

Prémio de Composição - 2.ª Escola de Évora - Eborae Mvsica - 2021
Até 31 de agosto do presente ano, decorre o prazo para entrega de Obras no âmbito
do Prémio de Composição lançado pela Eborae Mvsica - Associação Musical de Évora,
com o valor pecuniário de 2.500€. O júri é constituído por Eurico Carrapatoso, João
Francisco Nascimento e Pedro Faria Gomes.
O regulamento e mais informação podem ser consultados na página da Eborae
Mvsica.

