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Projecto “em.cantos” apresentado na Universidade 
de Coimbra 

Ana Paula Figueira, docente do 
Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), 
deu a conhecer, na última sexta-feira, 
na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, a convite de 
um docente daquele estabelecimento 
de ensino superior, dois projectos 
desenvolvidos no seio do Instituto. 
Numa apresentação com o título 
“Conversas Tertulianas e em.cantos: dois projectos culturais, duas formas de criar 
capital social e desenvolver o território”, a mentora das duas iniciativas explicou aos 
alunos do Mestrado em Gestão e Programação Cultural, do qual é responsável o 
Professor António Filipe Pimentel, que “os propósitos que estiveram na base da 
concepção dos projectos coincidiram com a necessidade de encontrar novas formas de 
intervenção social e cultural que, simultaneamente, promovessem a criação de capital 
social e contribuíssem para o desenvolvimento de um território no interior de Portugal”. 
Ana Paula Figueira frisou que “o sucesso de qualquer modelo de desenvolvimento do 
território que pretenda valorizar os atributos da região depende, entre outros factores, 
da criação de formas de actuação solidária que consigam envolver o maior número de 
parceiros em torno de objectivos comuns”.  
O projecto “em.cantos” assume-se como “exemplar” uma vez que “reúne um conjunto 
alargado de parcerias públicas e privadas que lhe reconhecem grande importância na 
concretização de metas comuns”. O “em.cantos” é organizado pelo Instituto Politécnico 
de Beja e tem como parceiros as 14 autarquias do distrito de Beja, o Governo Civil de 
Beja e a Rádio Pax.  
Em declarações à Rádio Pax, Ana Paula Figueira referiu que foi uma “honra” apresentar o 
projecto na Universidade de Coimbra. A docente realça que o mesmo “foi bem recebido”. 
No entender de Ana Paula Figueira “é em torno da cultura que está o futuro” pois 
através desta área “é possível agregar mais vontades”.  
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