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“Em.cantos” arranca hoje com expectativas
“elevadas”

A primeira edição do projecto

“em.cantos” tem lugar hoje, em Cuba.

A Igreja do Carmo foi o cenário

escolhido para debater os “Encantos do

Cante Alentejano”. São intervenientes

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).

As expectativas de Ana Paula Figueira, mentora do projecto são “elevadas” uma vez que

pessoas de “renome na área” aceitaram o convite para discutir a temática. A docente do

Instituto Politécnico de Beja, entidade organizadora do projecto, realça que “o facto do

evento ter lugar numa igreja vai, certamente, oferecer um cenário muito nobre ao

mesmo”.

Ana Paula Figueira vai centrar a discussão no presente e nas expectativas de futuro do

cante alentejano. Assim, pretende identificar “os objectivos no curto, médio e longo

prazo” e conhecer a estratégia existente que assegure “a continuidade e preservação

desta forma de expressão musical”.

A primeira edição do projecto “em.cantos” realiza-se, hoje, na Igreja do Carmo, em

Cuba, pelas 18 horas. A iniciativa é do Instituto Politécnico de Beja em parceria com as

autarquias da região, o Governo Civil de Beja e a Rádio Pax.

Em paralelo a autarquia de Cuba vai realizar uma mostra de trajes típicos/tradicionais e

uma sessão de poesia popular no Restaurante “Adega da Lua”, a partir das 20.30h.

A Galeria da Biblioteca Municipal vai acolher uma exposição de Fotografia “O Campo e o

Canto” da autoria de António Cunha e uma exposição de escultura/cerâmica “O Cante e o

Alentejo” da autoria de António Duro.
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