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sexta-feira, 04 de setembro de 2009 - 08h51 

Projecto "em.cantos" debate 
Cante Alentejano 
 
A situação do Cante 
Alentejano é debatida esta 
sexta-feira na vila de Cuba, 
no primeiro encontro do 
projecto "em.cantos", que vai 
percorrer o Baixo Alentejo 
até Julho de 2010. 
Dedicado aos "Encantos do 
Cante Alentejano", o debate, 
agendado para a Igreja do Carmo, a partir das 18h00, será 
moderado por Ana Paula Figueira, professora do Instituto 
Politécnico de Beja (IPB) e coordenadora do projecto 
"em.cantos". 
Na iniciativa vão participar o antropólogo Paulo Lima, o 
realizador de cinema e autor do documentário "Canto a Vozes", 
Francisco Manso, o padre e especialista em Cante Alentejano, 
António Cartageno, e o presidente da Câmara Municipal de 
Cuba, Francisco Orelha. 
Segundo Ana Paula Figueira, o debate vai "enfatizar o presente 
e o futuro do Cante Alentejano e dos grupos corais" e identificar 
os objectivos e as estratégias a curto, médio e longo prazo para 
"assegurar a continuidade e a preservação" deste cantar típico 
do Alentejo. 
O "em.cantos", promovido pelo IPB em parceria com o Governo 
Civil, todas as câmaras municipais e duas rádios do Baixo 
Alentejo, integra 14 encontros temáticos, um em cada concelho 
do distrito de Beja. 
Através dos encontros, os parceiros pretendem "falar, de forma 
diferente, das potencialidades da região e, desta forma, destruir 
a interioridade, reinventando-a", explicou à Lusa Ana Paula 
Figueira. 
Os encontros terão lugar em locais de património histórico 
edificado, como igrejas, museus ou ruínas, "onde vulgarmente 
não se realizam" iniciativas deste género, precisou a 
responsável. 
Em cada encontro, acrescentou, vai ser debatido um tema 
"estreitamente ligado" ao concelho que acolhe o debate, mas 
"transversal a todo o Baixo Alentejo". 
O parque eólico de Almodôvar, a importância do património 
histórico edificado no Baixo Alentejo, os desafios e riscos da 
fronteira, a conservação da biodiversidade, as minas de 
Aljustrel, o rio Guadiana, o porco alentejano, a gastronomia e 
turismo da região e "a trilogia mediterrânica: pão, azeite e vinho" 
são outros dos temas já escolhidos para encontros. 
"Reconstruir o interior destruindo a interioridade" será o tema 
em discussão no último encontro do "em.cantos", em Beja, em 
Julho do próximo ano. 
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 Alentejo vai inaugurar unidade 
de radioterapia 
(SEX - 04/09/2009 - 14h29)

 Câmara de Serpa aconselha 
população a poupar água 
(SEX - 04/09/2009 - 08h56)

 Odemira abre inscrições para 
festival de cinema 
(SEX - 04/09/2009 - 08h55)

 Espaço Sherazade inaugurado 
em Moura 
(SEX - 04/09/2009 - 08h53)

 Projecto "em.cantos" debate 
Cante Alentejano 
(SEX - 04/09/2009 - 08h51)

 Manuela Ferreira Leite pediu 
"empenho" e "coragem" em 
Beja 
(QUI - 03/09/2009 - 08h36)

 Feira anual de Cuba começa 
sexta-feira 
(QUI - 03/09/2009 - 08h32)

 Assalto na A2 continua por 
resolver 
(QUI - 03/09/2009 - 08h30)

 Empresa Lusofil investe em 
tempo de crise 
(QUI - 03/09/2009 - 08h25)

 Autarcas do Alentejo defendem 
linha para TGV 
(QUA - 02/09/2009 - 14h45)

 RI3 faz ponto da situação do 
Plano Vulcano 
(QUA - 02/09/2009 - 14h35)

 PSD de Ourique acusa PS de 
violar leis eleitorais 
(QUA - 02/09/2009 - 08h08)

 Câmara de Moura concede 
apoios na área da saúde 
(QUA - 02/09/2009 - 08h06)

 Risco muito elevado de 
incêndios no distrito de Beja 
(QUA - 02/09/2009 - 08h04)

 Manuela Ferreira Leite em 
campanha em Beja 
(QUA - 02/09/2009 - 08h00)

 Nova associação empresarial 
nasce em Odemira 
(TER - 01/09/2009 - 08h38)

 Câmara de Ferreira do Alentejo 
recebe "depositrão" 
(TER - 01/09/2009 - 08h30)

 Candidatos autárquicos do PS 
reúnem em Beja 
(TER - 01/09/2009 - 08h25)

 Câmara de Aljustrel apoia 
recuperação de igrejas 
(TER - 01/09/2009 - 08h21)

 Castelo de Beja recebe novo 
posto de turismo 
(SEG - 31/08/2009 - 14h49)
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alertas: Não existem avis

condições  
às 20h00 

Hoje 

 
33º 
13º 

Domingo 

 
34º 
14º 

2ª feira 

 
35º 
17º 

 
25.8º 

vento 
W 

18km/h  
hum: 37.2 %
prec: 0 mm
pres: 1015.5 hPa

 

condições  
às 19h00 

Hoje 

 
24º 
15º 

Domingo 

 
24º 
15º 

2ª feira 

 
25º 
16º 

 
18.5º 

vento 
N 

14.4km/h  
hum: 79.5 %
prec: 0 mm
pres: 1016.8 hPa

 
(S.Torpes - hoje)  

surf: prob. de sets 
mar: 1,5-2 NW 18º
00h00 reduzida
06h00 reduzida
12h00 reduzida
18h00 reduzida

  

 
 

Odemira (muito elevado)

último sentido em Portugal 
data: 05/09/2009
hora: 14h32
local: NW Olhão
mag: 0.9

 
último sentido no mundo 

(magnitude >= 3) 
data: 05/09/2009
hora: 03h58
local: Southern Peru
mag: 5.4

  
* O endereço de email não será publicado 

enviar

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Pudor e 
Vergonha

António José Brito
Como diz o povo, devia haver um 
imposto para quem perde a 
vergonha e o pudor. 

A arte de fazer política!

Maria Fernanda 
Romba

Museu Dr. Fernando 
Nunes Ribeiro

Jorge Serafim

Princípios, ética e 
valores

Hugo Lança Silva

1494
Ratificação do Tratado de 
Tordesilhas por Portugal

Emmerico 
Nunes 
Pioneiro da banda 
desenhada

D. JOÃO VI
O Clemente - 1767 - 1826
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Monte das Faias
O seu hotel no Alentejo Excelente gastronomia 
regional  
www.montedasfaias.com

Emagrecer Em Uma Semana
A substância que faz perder imenso peso foi 
finalmente descoberta.  
www.Trimgel.com.pt

Férias no alentejo
Perto da praia, capacidade 8 pax até final de Julho 
€500  
www.carapetonovo.com
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