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[ Voltar ]  

"em.cantos" Câmara de Moura acolhe encontro sobre marketing 
das cidades 

02-Ago-2009 

A Câmara Municipal de Moura assinou um 
protocolo com o Instituto Politécnico de 
Beja (IPB), no dia 13 de Julho, para a 
constituição de uma parceria que visa a 
participação de Moura no projecto 
“em.cantos”. Assinaram também este 
protocolo os restantes municípios do 
distrito de Beja, assim como as rádios de 
Beja.  

 
 
O IPB pretende realizar, entre Setembro de 2009 e Julho de 2010, em 
todos os concelhos do distrito, encontros que vão abordar temas de 
interesse para o Baixo Alentejo e que apresentem uma relação 
particular com o local onde se realizam, contribuindo assim para 
acabar com a interioridade.  
Os encontros terão como particularidade a realização em cenários 
representativos de cada concelho.  

O encontro de Moura realiza-se no dia 28 de Maio de 2010 e terá 
como tema “Marketing das cidades ou a afirmação do local no 
global”. O tema faz todo o sentido, uma vez que a Câmara Municipal 
de Moura está a desenvolver alguns projectos conducentes à 
transformação de Moura numa cidade sustentável e solidária. São 
exemplos disso a Rede Ecos, o projecto SunFlower e projectos no 
âmbito da regeneração urbana. A autarquia pretende a afirmação da 
cidade como referência em áreas como as energias renováveis e o 
turismo, aliadas à cultura e tradição mais ancestrais que definem 
também a sua identidade.  
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Procurar 
Pesquisar... OK

Agenda Cultural 

Entrevista com... 

Inquéritos 
Esteve presente no Fim de 
Festas de Nossa Senhora 
do Carmo? 

Sim 

Não

     Votar Ver

Utilizadores 
Nome de Utilizador  

  
Senha  

  

 Memorizar  

 

gfedc

Validar

Esqueceu a senha? 
Sem conta? Criar Conta! 
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Festas em Honra de Santo 

Amador  
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