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IPBeja apresenta “em.cantos” 

O Instituto Politécnico de Beja faz hoje 

a apresentação do projecto 

“em.cantos”. Em paralelo celebra os 

protocolos com os parceiros envolvidos 

na iniciativa: as Câmaras Municipais, o 

Governo Civil de Beja, entre outros.  

 

De acordo com o Instituto, trata-se de 

um projecto “marcadamente cultural” 

que vai “deslocar” o Politécnico de Beja a todas as sedes de concelho e “discutir temas 

que são estruturantes a este território”. 

 

A iniciativa arranca no próximo mês de Setembro e terminará em Julho de 2010. As 

diversas edições terão uma periodicidade, normalmente mensal, exceptuando os meses 

de Maio, Junho e Julho onde se realizarão duas edições.  

 

Vito Carioca, presidente do Instituto Politécnico de Beja, sublinhou na Rádio Pax que 

este é o primeiro de um conjunto de projectos que o IPBeja vai desenvolver no sentido 

de estreitar os laços com a comunidade. O mesmo responsável realça que a iniciativa 

será inserida no “IPBeja Cultura”, um programa apontado como “estruturante”.  

 

A cerimónia de apresentação do projecto e de celebração dos protocolos tem lugar na 

sala de reuniões II dos Serviços Comuns do IPBeja, às 14 horas.  
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