
Notícias   |   Desporto   |   Noticiários   |   Programas   |    pesquisa

Página inicial    |    Pax Online   |   TV Alentejo   |   Rádio Sons do Alentejo   |   Agenda    |    Links Úteis    |    Contactos  |   notícias  |   blog

25/08/2009 - 00h05

Especialistas debatem Cante Alentejano em Cuba

O projecto “em.cantos” junta em Cuba,

no início do próximo mês, vários

especialistas do Cante Alentejano. O

painel de intervenientes está fechado,

anuncia o Instituto Politécnico de Beja

(IPbeja), entidade promotora da

iniciativa. Paulo Lima (antropólogo),

Francisco Manso (realizador de cinema

e autor do documentário “Canto a

Vozes”), António Cartageno (padre, especialista em Cante Alentejano), Janita Salomé

(cantor e compositor) e Francisco Orelha (presidente da Câmara Municipal de Cuba) vão

falar sobre “Os encantos do Cante Alentejano” numa reflexão conduzida por Ana Paula

Figueira. A mentora do projecto realça que todos os intervenientes “têm uma ligação ao

cante alentejano”.

Para além dos intervenientes, esta reflexão tem como convidados: José Francisco Colaço

Guerreiro (Jurista, dirigente da Cortiçol - Cooperativa de Informação e Cultura, CRL e

responsável pelo Observatório Regional do Cante), Joaquim Soares (Presidente da

Direcção da MODA - Associação do Cante Alentejano), Pedro Mestre (Animador de música

tradicional alentejana, construtor de instrumentos tradicionais de corda e ensaiador de

grupos corais, lecciona o projecto piloto do “Cante Alentejano nas Escolas”) e António

Duro (pintor e ceramista, autor de diversas peças em barro que integram a exposição “O

Cante e o Alentejo”).

O projecto “em.cantos” é promovido pelo IPBeja em parceria com as autarquias do

Distrito de Beja, com o Governo Civil de Beja e com a Rádio Pax. Com o lema “O

Instituto Politécnico de Beja está na sua terra”, o Instituto pretende deslocar-se às 14

sedes de concelho do Distrito de Beja para promover debates temáticos abertos ao

público. De acordo com Ana Paula Figueira, mentora da iniciativa, os “em.cantos”

assumem-se como um projecto de matriz cultural, que pretende reflectir sobre temas

específicos tendo como “cenário” locais de interesse histórico e cultural.

A primeira edição realiza-se no dia 4 de Setembro, na Igreja do Carmo, em Cuba, pelas

18 horas. A par do debate a Câmara Municipal de Cuba vai promover várias actividades

relacionadas com o Cante Alentejano.

Depois de Cuba o projecto segue o seguinte calendário: a 30 de Outubro de 2009, em

Almodôvar, debate “O parque eólico de Almodôvar: repercussões sociais, económicas e

expectativas de futuro”; a 27 de Novembro de 2009, em Alvito, “A importância do

património edificado no Distrito de Beja: revisitar a Arte Manuelina em Alvito”; a 18 de

Dezembro de 2009, em Barrancos, “Fronteira e território: desafios e riscos”; a 29 de

Janeiro de 2010, em Castro Verde, “A conservação da biodiversidade: oportunidades e

constrangimentos para uma gestão sustentável do território”; a 26 de Fevereiro de 2010,

em Aljustrel, “Gestão e exploração sustentada dos recursos geológicos: passado,

presente e futuro das Minas de Aljustrel; a 26 de Março de 2010, em Ferreira do

Alentejo, “Modernidade e empreendedorismo: os casos da Herdade do Vale da Rosa e da

Quinta de S. Vicente” a 30 de Abril de 2010, em Mértola, “Rio Guadiana: um recurso

natural estratégico”; a 14 de Maio de 2010, em Ourique, “A valorização dos produtos

regionais: o caso da carne de porco alentejano”; a 28 de Maio de 2010, em Moura,

“Marketing das cidades ou a afirmação do local no global”; a 11 de Junho de 2010, em

Odemira, “Um Alentejo de gentes de mar e terra: a sua promoção e valorização

turísticas”; a 25 de Junho de 2010, em Serpa, “A gastronomia alentejana: a sua

promoção e valorização turísticas”; a 9 de Julho de 2010, em Vidigueira, “A trilogia

mediterrânica: o pão, o azeite e o vinho” e, por fim, a 23 de Julho de 2010, em Beja,

“Reconstruir o interior destruindo a interioridade”.
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