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A presente comunicação é o resultado do trabalho realizado desde 2017,
pelo Grupo de Amigos de Castelo de Vide, numa parceria no âmbito do
Primeiro Orçamento Participativo de Portugal. Através de um calendário
diversificado, evoca-se a passagem dos 450 anos da morte de Garcia d’
Orta. Esta evocação a Garcia d’Orta, médico castelo-vidense, descendente
de judeus, que da Índia divulgou a matéria médica oriental, numa época em
que a expansão portuguesa promoveu a circulação de mercadorias, gentes
e saberes variados visa, igualmente, nesta nova época de globalização,
aproximar ocidente e oriente (Goa) promovendo a interculturalidade
dentro do território nacional com particular impacto em Castelo de Vide,
região Alentejo e Lisboa.
A obra “Os Colóquios dos Simples” porque não se restringe unicamente à
matéria médica mas relata, a propósito dela, uma série acontecimentos
históricos, tradições e aspetos culturais da época, continua a suscitar o
interesse e o estudo académico, agora sob diferentes perspetivas. Neste
sentido, é certamente inovador e interessante fazer releituras desta obra,
proporcionando, a propósito dela, um intercâmbio de produtos, visitantes
e conhecimentos variados que, ontem como hoje, aproxime culturas,
conhecimento, religiões, territórios, passado, presente e futuro.
Deste modo, o principal objetivo da celebração desta efeméride é
comunicar a vários públicos quem foi Garcia de Orta e os contributos da sua
obra, não apenas no passado, mas essencialmente trazê-lo para os dias de
hoje estabelecendo múltiplos diálogos com a Arte, a Natureza, a Ciência, a
Literatura, o Património e a Cultura atual.
Para tal, foi proposta e realizadas uma série de iniciativas nas áreas da
ciência, cultura, educação, formação de adultos e agricultura que,
devidamente articuladas com os variados parceiros, possam proporcionar
uma oferta variada a realizar em Castelo de Vide, Marvão e Lisboa dirigida
a diferentes públicos e potenciando igualmente a atividade turística.
Entre estas iniciativas incluiu-se a realização de palestras, conferências,
exposições, visitas guiadas e roteiros, com ligações a museus, jardins e
hortas, workshops temáticos, serviço educativo, de gastronomia, dança,
teatro, trajes, cinema, artes plásticas, ambiente, agricultura biológica,
visitas guiadas, cinema, música, edição de publicações, a construção de um
site internet, merchandising.

Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, aqui deixamos o
registo audiovisual do Projeto “ Entre Diálogos”.

