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Câmara de Braga e "Convergências – Portugal Galiza" distinguidas com prémio especial pelo júri da "ari[t]mar – Galiza e Portugal"

Língua e cultura portuguesa motivam
encontro da Rede da Galilusofonia em Braga
cidade de Braga
acolhe, no final do
mês, o encontro
dos representantes das entidades e instituições que, desde o dia
13 de outubro, constituem
a nova Rede da Galilusofonia, um espaço de cooperação que visa inserir a
região galega no espaço
linguístico e cultural da
lusofonia.
A plataforma, constituída durante a XIV edição
do Festival Internacional
da Lusofonía Cantos na
Maré, que decorreu em
Pontevedra, conta com
a participação de diversas organizações, entre as
quais se destacam a Cantos na Maré, Mesa pela
Normalización Lingüística, Academia Galega da
Língua Portuguesa, AGAL
– Associaçom Galega da
Língua, AJA Galiza – Núcleo da Associação José
Afonso na Galiza, Fundación Via Galego, Castro-Galaico Festival de
Nogueiró – Braga, Convergências Portugal Galiza-Braga, Festival da Poesia
no Condado – SCD Condado, Ponte a Portu-Gal
(do concelho galego de
Ponteareas), Ponte nas
Ondas, Traz Outro Amigo Também (do concelho galego de Cedeira),
e, ainda, a "aRi[t]mar galiza e portugal", da Escola Oficial de Idiomas de
Santiago.
A Rede da Galilusofonia resulta de um processo iniciado em 2014, por
iniciativa legislativa popular e aprovada no Parlamento da Galiza, que deu
origem à Lei Paz-Andrade «para o aproveitamento da língua portuguesa
e os seus vínculos com a
Lusofonia».
Aberta a integrar todas
as instituições que pretendam compartilhar os
seus objetivos, a Rede da
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Galilusofonia reúne, em
Braga – capital histórica
da Gallaecia, no final do
deste mês, para desenvolver os seus objetivos
e definir a sua estrutura
organizativa.

"ARI[T]MAR
- GALIZA
E PORTUGAL"
PREMEIA
MÚSICA
E POESIA

Câmara de Braga
e "Convergências"
distinguidas
Entretanto, uma destas
instituições – "aRi[t]mar
– galiza e portugal" – Escola Oficial de Idiomas de
Santiago de Compostela –
decidiu, no dia 25 de abril,
atribuir um prémio especial à Câmara Municipal
de Braga e à "Convergências – Portugal Galiza".
A distinção será realizada no dia 31 de outubro,
às 21h00, em Pontevedra,
durante uma gala (ver caixa "aRi[t]mar – galiza e
portugal" premeia música e poesia") de entrega
de prémios de música e
poesia galaico-portuguesa.
Semana de encontro
cultural, musical e literário entre as duas margens
do rio Minho, as "Convergências" reúnem, em
Braga, Padrón e Santiago
de Compostela, artistas
interessados em ampliar
os horizontes de diálogo
entre Portugal e a Galiza
através das mais diversas expressões artísticas.
Durante uma semana,
concertos, teatro, palestras, lançamentos de livros e declamação de poesia ligam os participantes
e o público, numa homenagem a duas figuras importantes das letras e da
música galaico-portuguesa, Rosalía de Castro e José Afonso.
As "Convergências" são
originárias das conversas
na Casa-Museu de Rosalía
de Castro, em Padrón, entre a cantora galega Uxía
e Jaime Torres, membro
do grupo musical "Canto
d'Aqui", impulsionador do
Festival Castro-Galaico
de Nogueiró, em Braga.

Da Casa Museu de Rosalía nasceram as "Convergências" e o grupo "Canto d'Aqui"

Recuperação
da música
tradicional
O grupo "Canto d'Aqui"
tem-se destacado pelo trabalho na recuperação da
música tradicional portuguesa, num fortalecimento contínuo com as
relações com o outro lado do Minho, e, por isso,

surgiram as "convergências", com o apoio de diversas instituiçõs e entidades.
Xunta de Galicia, os
municípios de Braga e
Santiago de Compostela, o Conselho Cultural
da UMinho, o Instituto de
Letras e Ciências Humanas da UMinho, a União

das Freguesias de Nogueiró e Tenões, a Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva,
a Associação José Afonso, a rádio Antena 1 e os
conservatórios Calouste
Gulbenkian de Braga e
Bomfim respaldam e reforçam os laços estabelecidos entre ambas as margens do Minho.
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"Convergências" organizam, anualmente, uma semana de encontro cultural e artística

O Auditório de Galicia, em Santiago de
Compostela, recebe
no dia 31 de outubro, às 21h00, a terceira edição da gala
de entrega de prémios da música e da
poesia galaico-portuguesa, numa iniciativa da "aRi[t]mar
– galiza e portugal".
O evento, promovido pela Escola Oficial de Idiomas de
Santiago de Compostela (EOI), vai
distinguir o cantor
português Salvador
Sobral, com o tema
"Amar pelos dois" e
A Banda da Loba,
com "Bailando as
rúas", e, na vertente da poesia, Lois
Pérez, com "Blues
do rei Bergman =
B.B. King", e Alexandre Brea, autor
de "Com o ritmo da
chuva".
A EOI visa dar a
conhecer e difundir
a poesia e a música editada em Portugal e na Galiza, e
aproximar a cultura
e a língua das duas
margens do rio Minho.
Em relação ao
certame, refira-se
que a escolha pertenceu ao público
galego e português,
que teve a oportunidade de avaliar dez
poemas e canções
previamente selecionadas pelo júri.
A votação decorreu
on-line, ao longo de
um ano.

