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O “em.cantos” pretendeu “mexer” e “mexeu”, diz 
Ana Paula Figueira 

A Igreja da Misericórdia em Beja 

acolheu a última edição do projecto 
“em.cantos”. Vários especialistas 

reflectiram sobre o tema “Reconstruir 
o Interior Destruindo a Interioridade”.  

No início da sessão Jorge Pulido 
Valente sublinhou a necessidade de 

debater a “periferia” no interior de 
“territórios periféricos”. O presidente 

da Câmara de Beja pensa que a discussão do tema é oportuna numa altura em que foi 
aprovado o PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território – Alentejo e que se 

discute o encerramento de escolas. O autarca defendeu um novo “modelo de 
desenvolvimento” que se preocupe com a “justiça social” e o “combate às assimetrias” e 

deixe para segundo plano “as questões da eficiência”.  
 

João Ferrão, professor no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 
concorda com Jorge Pulido Valente. Em sua opinião “o que está em causa é uma questão 

de modelo de desenvolvimento para áreas de baixa densidade”. O antigo Secretário de 
Estado do Ordenamento do Território e Cidades considera que é um erro falar em 

interioridade num território que está “a menos duas horas do mar, a duas horas da 
capital do país e que vai ter um aeroporto”. A região precisa, segundo este especialista, 

de ganhar “centralidade em aspectos que são fundamentais para o futuro do país”. Para 
tal tem que estar “nas redes globais” e apostar na “multifuncionalidade”. Numa altura 

em que se fala do encerramento de escolas, João Ferrão deixou o exemplo de uma 
povoação na Suíça onde a ausência de transportes públicos foi combatida através de 

uma parceria entre as escolas e os correios.  
 

Os projectos estruturantes – Alqueva e Aeroporto - não ficaram à margem da última 
edição do “em.cantos”.  

Leonel Horta Ribeiro, Director de Estratégia e Marketing Aeroportuário da ANA- 
Aeroportos de Portugal, frisou que na rede de aeroportos da ANA o aeroporto de Beja 

tem “que se pagar a si próprio”. “A gestação deste feto tem que ser acompanhada (...) 
não só pelo gestor aeroportuário, como pela autarquia e pelos agentes económicos”, 

concluiu Horta Ribeiro.  
 

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Conselho de Administração do Grupo VILA GALÉ, 
apontou como “entrave” ao desenvolvimento da região a “dificuldade de aprovação de 

projectos”. Em sua opinião o Turismo não é o “salvador da pátria” numa região onde 
faltam camas e onde é “difícil” vender as potencialidades do território aos turistas.  

 
No final, Ana Paula Figueira, referiu que “o «em.cantos» pretendeu mexer e (...) 

mexeu”. A mentora do projecto faz um balanço muito positivo da iniciativa que envolveu 
as 14 Câmaras do Baixo Alentejo, o Governo Civil de Beja e a Rádio Pax.  

 
O projecto encerrou com uma Gala de Solidariedade a favor da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, no Pax Julia. A Rádio Pax transmite, esta tarde, a última edição do “em.cantos”.  
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Manuel António Domingos  
Esta enérgica professora, para além de ter uma excelente facilidade de expressão, encantou com o seu 
trabalho, concelho a concelho.Ana Paula Figueira e todos os seus colaboradores estão de parabens pelo 
seu excelente trabalho para desencantar a nossa região. 
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