Rubrica ‘Roteiro Cultural’ - Diana FM
De 14 de setembro a 17 de setembro de 2021 – 11h00
•

17º Festival Terras Sem Sombra
Encontra-se a decorrer o 17.º Festival Terras sem Sombra que une, de forma inédita, a
música ao património e à biodiversidade, caracterizando-se por associar, à exigência
da qualidade, uma programação de cariz internacional. Organizado pela Associação
Pedra Angular, o Terras sem Sombra apresenta, dia 18 de setembro, pelas 21h30, no
Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, o espetáculo musical Expressão de Forças
Absolutas: Mozart e Vanderhaegen, pela Terra Nova Collective, com direcção musical
de Vlad Weverbergh.
Para mais informação, consulte a página oficial do Festival Terras Sem Sombra.

•

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. 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
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residenciacisterciense.weebly.com/
•

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 .

•

Concurso de Fotografia Património (I)Material do Concelho de Serpa
O Município de Serpa promove a sétima edição do “Concurso de Fotografia
“Património (I)Material do Concelho de Serpa”, cujas inscrições decorrem até 18 de
outubro. A iniciativa tem como objetivo fomentar a observação, a descoberta e a
revelação que contribuem para definir os contornos de uma identidade patrimonial
cultural, promover e registar diferentes olhares sobre o património material e imaterial
enquanto identidade cultural e estimular o gosto pela fotografia. Para mais
informação, consulte a página da Câmara Municipal de Serpa.

•

Orquestra Sem Fronteiras
Dia 18 de setembro, pelas 21h00, na Igreja de S. Domingos, em Elvas, realiza-se o
quarto e último concerto do ciclo A Música Encanta o Património. Esta iniciativa,
organizada pela Câmara Municipal de Elvas com o apoio da Academia de Música de
Elvas, tem entrada livre e agrega o património cultural e a música clássica, permitindo
ao espectador conhecer o monumento e ao mesmo tempo assistir a um concerto de
música de alta qualidade, com grupos de referência. Para mais informação, consulte a
página da Câmara Municipal de Elvas.

2

•

FIDANC – Festival Internacional de Dança Contemporânea
Entre 16 de setembro e 02 de outubro, Évora acolhe mais uma edição do FIDANC - Festival
Internacional de Dança Contemporânea, um evento anual que, desde 1998, apresenta a dança
contemporânea na cidade de Évora, impulsionando a dinâmica cultural urbana. A edição de
2021 apresenta em vários locais de Évora, e também online, um cartaz preenchido por obras
de criadores emergentes e criadores com percurso cujas áreas de trabalho têm como foco as
dimensões do corpo, do movimento, da dança contemporânea e da linguagem coreográfica,
no cruzamento com outras áreas artística e de pensamento.
Organizado pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora, o FIDANC apresenta, além de
vários espetáculos, 3 workshops de dança contemporânea, assim como encontros e conversas
entre artistas e público. Para mais informação, consulte a página da Companhia de Dança
Contemporânea de Évora.

•

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
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 .
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