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O PROJECTO “EM.CANTOS” VAI REUNIR NA POUSADA 
DO CASTELO DE ALVITO 

  O projecto “em.cantos” vai reunir em Alvito vários especialistas ligados ao  

património. O painel de intervenientes está fechado. António Filipe Pimentel 
(especialista em História de Arte, Professor Auxiliar na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra), José Cabrita Nascimento (Director Regional da 
Cultura do Alentejo), Júlio Orfão (Gestor do Mosteiro da Batalha), Deana 
Barroqueiro (Autora de numerosos romances inspirados em conhecidos 

personagens da história), João Ricardo (Actor, interpretou, entre muitos outros, 
o Rei D. Carlos em “Equador”) e João Penetra (Presidente da Câmara 

Municipal de Alvito) vão falar sobre “A Importância do Património Edificado no 
Distrito de Beja: Revisitar a Arte Manuelina em Alvito” numa reflexão conduzida 
por Ana Paula Figueira, coordenadora do projecto. 
Para além dos intervenientes, aceitaram estar presentes, na qualidade de 
participantes convidados, Henrique Figueira (Presidente da Direcção da ORIK), 
Catarina Valença Gonçalves (Responsável pelo Projecto da Rota do Fresco) e 

José António Falcão (Dirige o Departamento Histórico e Artístico da Diocese de 
Beja). 
A partir de hoje, a página oficial do projecto “em.cantos” conta com mais uma 
referência designada de «showcase». Esta “montra”, segundo Victor Figueira, 
um dos responsáveis pelo “em.cantos”, “serve para disponibilizar e promover 
trabalhos da autoria dos diferentes convidados das várias edições e cuja 
colaboração enriqueceu o projecto e reforçou os diferentes laços e parcerias 
que constituem a sua base”. 
Este projecto é promovido pelo IPBeja em parceria com as autarquias do 
Distrito de Beja, com o Governo Civil de Beja e com as duas Rádios da cidade. 
Com o lema “O Instituto Politécnico de Beja está na sua terra”, o Instituto 
pretende deslocar-se às 14 sedes de concelho do Distrito de Beja para 
promover debates temáticos abertos ao público. 
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