NOTA DE IMPRENSA

[26/10/2011]

REVISTA CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ALJEZUR (5) - AL-RIHANA
O município de Aljezur, vai apresentar no dia 11 de Novembro, pelas 17.30h, no salão
Nobre dos Paços do Concelho, o nº5 da sua revista cultural – Al-Rihana.
Este número tem na sua capa uma imagem da tapeçaria de Severo Portela Júnior, que
evoca a “incorporação de Almada na Coroa Portuguesa pelo Rei Dom Dinis através de
uma carta de escambro outorgada a 1 de Dezembro de 1297”.
O Mundo da Cultura não podia imaginar que um pequeno concelho, como Aljezur,
encerrasse e fizesse nascer tantos, tão bons e extraordinários temas, que têm feito
parte da revista cultural que vai já no seu 5º número.
Esta edição aborda temáticas muito variadas! Uma vez mais os colaboradores, com a
sua generosidade, estudo e conhecimento, mas também com o valor que nos assiste,
colocam Aljezur, no centro das atenções: o Drº Ruy Ventura, com um artigo “Para uma
carta toponímica da Região de Aljezur; o Mestre José Antonio de Jesus Martins, com o
tema “D. Francisco Gomes do Avelar (C.O.) 1789 – Bispo do Algarve – 1816; da
Professora Drª Rosa Varela Gomes e o Arquitecto Mário Varela Gomes “Trabalhos
arqueológicos na Torre de Odeceixe – os primeiros resultados (2007-2009); do Arqº
Miguel Carvalho Roxo, “Aljezur e Igreja Nova: Uma leitura Morfológica”; “O Lagar das
Gralheiras em Aljezur (noticia)”, da Drª Maria Luísa Estácio da Veiga Pereira; um artigo
sobre “João Dias Mendes – Farmacêutico em aljezur nos primórdios do Sé. XX (19081934) das Senhoras Maria Olímpia Mendes e Maria Francisca Mendes Barreto; do Drº
António Policarpo, temos um artigo “Tapeçaria de Severa Portela Júnior”; do Arquº
Mário Varela Gomes, temos “Fragmento de espada, da idade do Bronze, Final do
Medo do Espartal; e ainda pela técnica superior na área do Turismo da Câmara
Municipal de Aljezur, uma visão sobre o tema “Aljezur e o Turismo”.
São estes os artigos, nos mais variados temas, que fazem esta 5ª edição da Revista AlRihana, temas que nos marcam e nos levam a percorrer mais um “bocadinho” da
historia de Aljezur, que terá muito mais para contar, nas edições que se irão seguir.
Nesta quinta edição queremos realçar e agradecer a todos aqueles que ao longo dos
vários números tem contribuído, de uma forma generosa, apaixonada e altruísta
dando ao concelho de Aljezur a possibilidade de aprofundar e registar para a
posteridade, temas que nos colocam no centro da atenções.
Numa altura de incerteza, importa unir esforços em todos os domínios! É com
vontades e generosidades destas que vamos fortalecendo e enriquecendo, no caso em
apreço, culturalmente, o nosso Concelho e a nossa gente.
Obrigado e bem hajam!
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