
Notícias   |   Desporto   |   Noticiários   |   Programas   |    pesquisa

Página inicial    |    Pax Online   |   TV Alentejo   |   Rádio Sons do Alentejo   |   Agenda    |    Links Úteis    |    Contactos  |   notícias  |   blog

07/09/2009 - 00h05

“Em.cantos” encantaram Cuba

A Igreja do Carmo, em Cuba,

monumento do século XVII, acolheu a

primeira edição do projecto

“em.cantos”. A iniciativa do Instituto

Politécnico de Beja, que tem como

parceiros as autarquias, o Governo

Civil e a Rádio Pax, debateu “Os

encantos do cante alentejano” numa

vila que é apontada como a catedral do

cante. Ana Paula Figueira, mentora do projecto, reuniu um conjunto alargado de

especialistas que falaram sobre futuro deste bem imaterial. A candidatura do cante

alentejano a Património Imaterial da Humanidade é uma matéria que divide opiniões. O

antropólogo Paulo Lima tem muitas dúvidas. Este especialista considera que é

importante perceber se a região está preparada para apresentar a candidatura, quais as

estratégias e o que é que se pretende efectivamente classificar porque “o cante coral

existe em muitas partes do mundo”.

Na opinião de Joaquim Soares, Presidente da Direcção da MODA - Associação do Cante

Alentejano, não há condições para avançar com a candidatura a Património Imaterial da

Humanidade pois este é um “produto” que precisa de ser “tratado”.

José Francisco Colaço Guerreiro, responsável pelo Observatório Regional do Cante,

alertou para o nível etário dos grupos que classificou de “insustentável”. O Observatório

mostra-se preocupado com a falta de novos intérpretes. Uma das soluções apontadas por

José Francisco Colaço Guerreiro passa pela inclusão do cante nas escolas, à semelhança

do que já acontece em Almodôvar.

A ideia é partilhada pelo padre António Cartageno. Este estudioso admite que o cante

está em “agonia” e sua inclusão nas escolas é a melhor forma de o “salvar”.

Janita Salomé acredita que o cante pode evoluir em termos técnicos. O cantor e

compositor propõe maior “exigência” e “rigor em termos interpretativos”.

Francisco Manso, realizador de cinema, autor do documentário “Canto a Vozes”,

considera entusiasmante “as atitudes, o olhar e a força interior” dos cantores

alentejanos.

Ana Paula Figueira, mentora do projecto, docente do Instituto Politécnico de Beja, ficou

“encantada” com a primeira edição dos “em.cantos”.

O projecto regressa a 30 de Outubro para debater “O Parque Eólico de Almodôvar:

Repercussões Sociais, Económicas e Expectativas de Futuro”, na vila de Almodôvar.
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