NOTA:
Dadas as várias contingências resultantes do atual estado pandémico nacional e internacional, sobrepondo-se a todos os esforços
realizados pela Comissão Científica organizadora e seus parceiros,
o Programa do III ÀCORDA foi substancialmente reduzido. Não
queremos, no entanto, deixar passar em claro, um ano que seja, a
demonstração desta nossa vontade de que este Encontro seja um
evento que, anualmente, deseja contribuir para a divulgação dos
cordofones tradicionais portugueses, com especial ênfase para a
viola toeira. Como alguém dizia, "A música tem atrativos capazes de
apaziguar qualquer [bicho] selvagem" - assim o esperamos.

PROGRAMA
15:00

Sessão de Abertura
Presidente do IPC, Jorge Conde
Presidente da Cátedra de Évora, Filipe Themudo Barata
Vereadora da Cultura da CMC, Carina Gomes
Coordenadora do projeto EcoMusic, Rosário Pestana

15:30

"Meu território é outro…faço parte da manada que corre para o impossível!"
Filipe Themudo Barata

16:15

17:00

1

Conversa com Miguel Luís: "Construir e tocar viola toeira"
Moderação de Rui Marques
Inauguração da Exposição1
"A viola toeira em Coimbra: artes de fazer e de tocar" e Visita Guiada

A exposição ficará patente no Centro Cultural Penedo da Saudade entre 10 de outubro e 5 de novembro

Comissão Científica
Avelino Correia, Cristina Faria, Filipe Themudo Barata, Manuel Rocha, Natália Albino Pires, Rosário Pestana,
Rui Marques, Rui Paulo Simões.
Parceiros da Organização
Instituto Politécnico de Coimbra
Cátedra UNESCO (Universidade de Évora)
Câmara Municipal de Coimbra
EcoMusic (INET-Aveiro)
Local
Centro Cultural Penedo da Saudade
Nota:
Este ano o encontro terá lotação limitada (reserva de lugar para cultura@ipc.pt). Terá também transmissão online em direto.

Centro Cultural
Penedo da Saudade
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3º ENCONTRO
Lotação Limitada
Reservar lugar:
cultura@ipc.pt

Transmissão
online em
direto

