
Os «em.cantos» do Cante Alentejano
Em Cuba, Alentejo, o Cante vai estar em destaque a 4 de Setembro, reunindo especialistas, músicos e autarcas na 
Igreja do Carmo. É a primeira de 14 tertúlias organizadas pelo Instituto de Beja em parceria com várias entidades do 
concelho. 

Café Portugal | terça-feira, 25 de Agosto de 2009

 

 

Em.cantos é o nome da iniciativa que vai levar a Cuba, a 4 de Setembro pelas 18h00, especialistas do Cante alentejano para uma discussão aberta ao público sobre as vozes e a música 
tradicional. Para debater este tema vão estar presentes, na Igreja do Carmo, Paulo Lima, antropólogo; Francisco Manso, realizador do documentário «Canto a Vozes»; António 
Cartageno, padre especialista em Cante Alentejano; Janita Salomé, cantor e compositor e Francisco Orelha presidente da Câmara de Cuba. Ana Paula Figueira docente do Instituto
Politécnico de Beja (IPBeja), vai moderar o debate. 
 
Na plateia vão estar representantes de associações e instituições ou particulares importantes no fomento do Cante como Francisco Colaço Guerreiro, responsável pelo Observatório 
Regional do Cante, Joaquim Soares, presidente da direcção da MODA - Associação de Cante alentejano e António duro, ceramista e pintor, autor de várias peças em barro 
relacionadas com o cante e que integram a exposição itinerante “O cante alentejano”. Para dar o seu contributo estará também presente Pedro Mestre, coordenador do programa do
«cante alentejano nas escolas», e também animador de música tradicional alentejana. 
 
De recordar que o projecto «em.cantos», organizado pelo IPBeja, pretende levar a debate, às 14 sedes do distrito, temas chave sobre o Alentejo. Este projecto encabeçado pela docente 
Ana Paula Figueira conta com a colaboração de todos os concelhos do distrito de Beja, assim como de organismos locais. 
Almodôvar será, a 30 de Outubro, o palco seguinte de debate sobre a questão «O Parque Eólico de Almodôvar: repercussões sócias, económicas e expectativas para o futuro». Os 
recursos geológicos, a biodiversidade do distrito e a valorização dos produtos regionais são algumas das temáticas de futuras conversas que vão sempre decorrer em locais de interesse
histórico e cultural. Uma presença pontual será também a do autarca do concelho onde decorrerem os «em.cantos». 
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