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Câmara Municipal e Vale de Pandora promovem

Grupo adulto e Infantil

Etnográfico de São Pedro de
TALENTOS NOVA Castelões comemora aniversário
GERAÇÃO 2012
Na salvaguarda do património cultural….
A Câmara Municipal de Vale de Cambra
e a Associação Cultural Vale de Pandora promovem a iniciativa Talentos Nova
Geração 2012 que pretende distinguir os
jovens valecambrenses com talento artístico nas áreas da música, fotografia, artes
plásticas, cinema, artes performativas e
literatura. No fundo, trata-se de captar o
talento criativo, a juventude e a energia das
obras/trabalhos e permitir que os jovens valecambrenses as possam divulgar à restante
comunidade. De igual forma, objetiva-se
enriquecer a atividade cultural do Espaço
Nova Geração e proporcionar à população, em geral, o contacto com a criação
artística de jovens talentos do concelho de
Vale de Cambra.
O concurso pretende assim, e sobretudo,
dar lugar aos novos, potenciando e incentivando o seu talento e rege-se de acordo
com as seguintes normas:
2. MODALIDADES
2.1 Música: géneros musicais – pop, rock,
alternativa, jazz e metal
2.2 Artes plásticas – desenho, pintura e
escultura
2.3 Fotografia – digital, analógica
2.4 Cinema – longa metragem, curta metragem, documental, animação, reportagem
2.5 Artes Performativas – teatro, circo
2.6 Literatura – prosa, poesia, texto jornalístico
3. CANDIDATOS
3.1 Podem concorrer todos os jovens artistas, naturais ou residentes no concelho
de Vale de Cambra, com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos. Os
trabalhos terão que ser originais e inéditos
sob pena de serem excluídos da iniciativa.
Podem candidatar-se individualmente ou
em grupo:
Música – individual ou grupo
Artes plásticas – individual
Fotografia – individual
Cinema – individual ou grupo
Artes Performativas– individual ou grupo
Literatura – individual
3.2 Cada candidato poderá concorrer em
mais do que uma área, tendo para o efeito

que preencher uma ficha de inscrição para
cada uma.
4. FICHA DE INSCRIÇÃO/CANDIDATURA
4.1 Todos os interessados podem candidatar-se mediante o preenchimento de ficha
de inscrição própria e remeter, em anexo,
os trabalhos/obras da sua autoria:
Música: ficheiro audiovisual com som direto (dois temas)
Artes plásticas: fotografia em formato jpeg
(três trabalhos)
Fotografia: ficheiro em formato jpeg ou png
(três trabalhos)
Cinema: ficheiro de vídeo (um trabalho)
Artes Performativas: ficheiro de vídeo (um
trabalho) Literatura: texto em formato pdf
(um excerto de texto)
A ficha de inscrição está disponível também no site da internet da Câmara Municipal no seguinte link:
http://www.cm-valedecambra.pt/index.
php/cultura/noticias/465-talentos-novageracao-damos-o-palco
5. PRAZO E FORMAS DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO/
CANDIDATURA
As obras e ficha de inscrição deverão ser
entregues até dia 30 de agosto de 2012:
Espaço Nova Geração
Rua do Comendador Luís Bernardo de
Almeida
Segunda a sábado (14h-24h)
ou
E-mail: juventude@cm-valedecambra.pt
6. SELEÇÃO
Os trabalhos/obras rececionadas serão alvo
de uma análise/avaliação por: dois elementos da Câmara Municipal e três elementos
da Associação Cultural Vale de Pandora.
7. APRESENTAÇÃO/DIVULGAÇÃO
A organização da iniciativa entrará em
contacto com os jovens e agendará os espetáculos/exposições, tendo em conta a disponibilidade do espaço e do(s) artista(s). As
apresentações realizar-se-ão de setembro a
dezembro de 2012.

Decorreu nos dias 5 e 6
de maio na Praça de S.
Pedro de Castelões , mais
um evento organizado
pelo Grupo Folclórico e
Etnográfico de S. Pedro de
Castelões. Comemorar o
12º aniversário do Grupo
Adulto e o 8º do Grupo
Infantil foram os objetivos
do evento, que foi muito
participado.
Com a participação do Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Pedro de
Castelões (adulto) e Associação Cultural e Recreativa de Matriz, Rancho Folclórico Tricanas do Cidral – Póvoa do
Varzim, no dia 5, o dia 6 foi preenchido
com o Grupo Folclórico e Etnográfico de
S. Pedro de Castelões – Infantil; Grupo
Infantil do Centro Paroquial do Freixo
– Ponte de Lima e Rancho Folclórico
Etnográfico Infantil e Juvenil de Palhais
e Benvende de Trancoso – Guarda
Tanto num dia como noutro, no âmbito das comemorações, foram dirigidas
palavras de agradecimento aos presentes,
elementos do grupo anfitrião, assim como
sócios e beneméritos, grupos convidados
e representantes das autarquias; pois
sem esta junção de esforços em massa,
não era possível apresentar em público
um evento de tão grande envergadura e
convívio salutar entre gerações e culturas
diferentes.
Encorajamento
Palavras de encorajamento foram
trocadas entre os presentes. Marta Henriques( presidente do grupo anfitrião),
Jorge Costa (presidente da junta de
freguesia de S. Pedro Castelões), Dra
Adriana Rodrigues ( vereadora do pelouro da cultura do Município de Vale
de Cambra) , Eng José Pinheiro ( na
qualidade de presidente da Adega Cooperativa de Vale de Cambra e vereador
do município), Dr Manuel Augusto
Carvalho( presidente da Assembleia
Municipal), reconheceram o esforço e
dedicação do grupo e a mais valia que
o mesmo representa na divulgação da
cultura e dos costumes locais. No dia 6
também o Eng José Bastos (presidente
do Município de Vale de Cambra), mostrou o seu apreço a esta coletividade e à

Todos foram unânimes em aplaudir a iniciativa

iniciativa promovida de comemoração de
aniversário.
Marta Henriques, acredita, que “de
mãos dadas conseguiremos” – com muito trabalho, dedicação e companheirismo
tudo se consegue, defende.
A presidente do Grupo Folclórico e
Etnográfico de São Pedro de Castelões
deixou ainda um apelo aos ativistas e
dirigentes associativos, sublinhando que

“é nosso dever continuar a valorizar o
nosso papel, por uma sociedade mais
inclusiva e solidária”.
“Sem nós, a sociedade portuguesa
seria muito mais pobre e mais exclusiva,
servimos o País na defesa e salvaguarda
do PATRIMÓNIO CULTURAL,
IMATERIAL E ETNOGRÁFICO
DAS NOSSAS RAÍZES…”, defende com convicção Marta Henriques.

