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Portel
celebra
a dança

elebra-se este domingo,
dia 29 de Abril, o Dia
Mundial da Dança e,
em Portel, a data é
comemorada com o espectáculo
“Amadeus”, pela Companhia de
Dança de Aveiro às 21h30, no
Auditório Municipal de Portel.

Estreada a 11 de Maio do ano
passado, Amadeus tem como
ponto de partida as obras do
célebre compositor austríaco
Wolfgang Amadeus Mozart.
Segundo
Álvaro
Ribeiro,
coreógrafo principal e director
artístico da companhia aveirense,

PROVE - Promover e vender
No dia 20 de Abril o MONTE e o
Núcleo de Produtores de Évora
receberam a visita de 7 produtores
da região de Portalegre e da ADER-AL
que demonstraram interesse em
conhecer o Cabaz do Hortelão e os
produtores. Os visitantes iniciaram a
visita com uma pequena reunião na
qual recolheram informação sobre o
funcionamento do Cabaz do Hortelão, observaram de perto o seu

funcionamento através da troca de
experiências entre os produtores do
Núcleo de Produtores de Évora e os
produtores do território de Portalegre, mas foi no momento da composição e entrega dos cabazes que os
futuros agricultores PROVE, se sentiram entusiasmados e motivados
para implementar a metodologia.
O Prove tem vindo a mostrar que
é um projecto que consegue suscitar

a peça “fala-nos do tratar do corpo,
da
sua
descoberta
e
aperfeiçoamento. O tratar do
corpo nas suas múltiplas
expressões, disposto como peça
num grande tabuleiro onde as mais
variadas formas comunicam entre
si, elevando os bailarinos a uma

conjugação de ritmo entusiástico
e colorido proporcionado pela
música de Mozart”.
A Companhia de Dança de
Aveiro é uma das companhias de
dança mais dinâmicas a operar em
Portugal. Tendo na sua génese o
GEMDA – Grupo Experimental de

o interesse e atingir a adesão de
vários territórios. Encontra-se implementado de norte a sul do país,
tendo cerca de 47 núcleos e 14
entidades parceiras que dinamizam
o projecto em cada um dos territórios.
No Alentejo Central, o Prove,
denominado por Cabaz do Hortelão
conta com 2 Núcleos, um em Montemor-o-Novo existente desde 17 de
Abril de 2009 e o de Évora criado em
23 de Setembro de 2011, contando

actualmente com 168 consumidores.
O Projeto Prove – Promover e Vender, enquadra-se na Medida 3.4Cooperação LEADER para o
Desenvolvimento, Componente
2, Acão 3.4.1- Cooperação Interterritorial. Adira já ao Cabaz do Hortelão! Seja nosso consumidor!
Para mais informações:
www.prove.com.pt
www.monte-ace.pt
Tel. 266 490 090
Tlm. 961 736 664

Música e Dança de Aveiro, nasceu
em 1986 por sugestão do Ministério
da Cultura, através de um Protocolo
entre o GEMDA e a Câmara
Municipal de Aveiro. Em 2006 foi
assumido o seu carácter
profissional.
Pioneira
no
desenvolvimento do conhecimento
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da Dança em Portugal, foi-lhe
atribuída em 2008, pelo Município
Aveirense, a Medalha de Mérito
Cultural. Actualmente, a companhia
aposta na formação de técnicos e
bailarinos, oferecendo condições
financeiras variados para os seus
alunos.
O DiA Mundial da Dança
celebra-se desde 1982, ano em que
a UNESCO resolveu homenagear
Jean Noverre, uma das figuras
cimeiras do ballet moderno. Em
Portel, o espectáculo pretende
relembrar o potencial da dança
artística, chamando a atenção do
público para a comemoração desta
arte milenar e proporcionando
momentos de grande beleza e
envolvência entre bailarinos e
público. Decorrerá ainda, pelas
17h30, um workshop de dança,
dinamizado pela Companhia de
Dança de Aveiro, destinado ao
público mais jovem.
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