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Cuba: “Os encantos do cante alentejano” em debate 07:00 04-09-2009

Paulo  Lima,  Francisco  Manso,  António

Cartageno,  Janita  Salomé e  Francisco Orelha

vão debater, hoje, em Cuba, "Os encantos do

Cante  Alentejano".  É  a  primeira  edição  do

projecto do IPB "em.cantos".

“Os encantos do cante alentejano”  é o mote para

um debate que vai decorrer esta tarde, partir das 18.00 horas, na Igreja do Carmo em

Cuba.

Este é o primeiro de catorze debates do projecto “em.cantos” que o Instituto Politécnico

de Beja vai promover , a partir de hoje e até Julho de 2010, em todos os concelhos deste

distrito alentejano.

Paulo Lima, antropólogo,  Francisco Manso, realizador  de cinema,  António Cartageno,

especialista em cante alentejano, Janita Salomé, cantor e compositor e Francisco Orelha,

presidente da Câmara Municipal de Cuba são os convidados da desta primeira edição.

Ana Paula Figueira, professora do Instituto Politécnico de Beja, vai moderar este debate

em declarações à Voz da Planície afirmou que também vão participar convidados que

representam associações ou projectos, relacionados com o tema em debate, que tenham

importância de relevo para a região.

Ainda de acordo com Ana Paula Figueira aquilo que se pretende com o debate desta

tarde é fazer o actual ponto de situação e perspectivar o futuro do cante alentejano.

Este projecto dinamizado pelo Instituto Politécnico de Beja, envolve as catorze autarquias

do distrito, assim como, a Rádio Voz da Planicie.
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