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:: Baixo Alentejo: Politécnico de Beja promove encontros para debater
potencialidades da região
13-07-2009
Beja, 13 Jul (Lusa) -- Canto Alentejano, recursos mineiros e produtos típicos
do Baixo Alentejo são alguns dos temas de uma série de encontros que o
Instituto Politécnico de Beja (IPB) vai promover, a partir de Setembro, para
debater as potencialidades da região.

Os 14 encontros temáticos, um em cada concelho do Baixo Alentejo, vão ser
realizados através do projecto "em.cantos", hoje apresentado em Beja, numa
parceria entre o IPB, o Governo Civil, todas as câmaras municipais e duas rádios
locais da região. Através dos encontros, os parceiros pretendem "falar, de forma
diferente, das potencialidades da região e, desta forma, destruir a interioridade,
reinventando-a", explicou à agência Lusa a coordenadora do projecto, Ana Paula
Figueira. Os encontros, que arrancam no próximo dia 04 de Setembro, na vila de
Cuba, e terminarão a 23 de Julho de 2010, em Beja, vão decorrer em locais de
património histórico edificado, como igrejas, museus ou ruínas, "onde
vulgarmente não se realizam" iniciativas daquele género, precisou a responsável.
Em cada encontro, acrescentou, vai ser debatido um tema "estreitamente ligado"
ao concelho onde o debate se realiza, mas "transversal a todo o Baixo Alentejo".
Os debates, abertos ao público em geral, serão todos moderados por Ana Paula
Figueira e contarão sempre com a participação do presidente da Câmara do
concelho que acolhe o encontro, de uma figura pública e de dois especialistas
ligados ao tema em discussão. No primeiro encontro, em Cuba, vão ser
debatidos os "Encantos do Cante Alentejano", numa conversa que irá contar,
entre outros convidados, com a participação do antropólogo Paulo Lima e do
realizador de cinema Francisco Manso. 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 temas que vão servir de mote
para os encontros. "Reconstruir o interior destruindo a interioridade" será o tema
em discussão no último encontro do "em.cantos", em Beja. O projecto "não se
esgota nos encontros" e vai incluir também "outras iniciativas paralelas" a definir
e que serão organizadas pelas câmaras municipais do distrito e parceiras do
projecto, frisou Ana Paula Figueira. O "em.cantos" é a primeira iniciativa do
programa "IPB Cultura", uma das apostas da nova presidência daquela instituição
de Ensino Superior público de Beja, liderada pelo professor Vito carioca. "O
investimento na cultura poderá ser um factor de desenvolvimento e de criação de
emprego" no Baixo Alentejo, "em especial nos sectores do turismo, da indústria
e do comércio", defendeu o presidente do IPB. Nesta lógica, frisou Vitor Carioca,
o IPB, através daquele programa e em parceria com as câmaras municipais da
região e com os programadores culturais, pretende "assumir um papel
fundamental no desenvolvimento e na inovação de serviços na área da cultura".
LL. Lusa/Fim
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