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Rádio Pax celebra protocolo com IPBeja 

A Rádio Pax, as Câmaras do Distrito de 

Beja, o Governo Civil de Beja, entre 

outras entidades, celebraram ontem, 

com o Instituto Politécnico de Beja, 

um protocolo tendo em vista a 

realização do projecto “em.cantos”. A 

iniciativa tem como mentora Ana Paula 

Figueira. O projecto nasceu de uma 

“ideia simples” na sequência das 

“Conversas Tetulianas” que estão a chegar ao fim, explicou a responsável. O IPBeja vai 

deslocar-se a todas as sedes de concelho do Distrito para discutir temas “estruturantes e 

de interesse para a região”, realçou Ana Paula Figueira. Os “em.cantos” arrancam a 4 de 

Setembro deste ano e terminam em Junho de 2010. Os municípios vão desenvolver, em 

paralelo, várias “actividades complementares”.  

 

O projecto tem como aspecto “diferenciador” o facto de realizar-se em igrejas, museus 

entre outros locais de interesse histórico. Para além dos autarcas, são convidados 

especialistas nos diferentes temas a abordar e uma figura pública. O cante, a 

gastronomia, o património, o empreendedorismo, o marketing territorial, as minas e a 

interioridade serão algumas das temáticas em reflexão.  

 

Vito Carioca realçou que o IPBeja deve contribuir para o desenvolvimento da região em 

parceria com as diversas instituições locais. O presidente do Instituto sublinhou que o 

projecto “em.cantos” será inserido num programa mas amplo e apontado como 

estruturante: o “IPBeja Cultura”.  

 

Os “em.cantos” debatem a 4 de Setembro de 2009, em Cuba, os “Encantos do Cante 

Alentejano”; a 30 de Outubro de 2009, em Almodôvar, “O parque eólico de Almodôvar: 

repercussões sociais, económicas e expectativas de futuro”; a 27 de Novembro de 2009, 

em Alvito, “A importância do património edificado no Baixo Alentejo: revisitar a Arte 

Manuelina em Alvito”; a 18 de Dezembro de 2009, em Barrancos, “Fronteira e território: 

desafios e riscos”; a 29 de Janeiro de 2010, em Castro Verde, “A conservação da 

biodiversidade: oportunidades e constrangimentos para uma gestão sustentável do 

território”; a 26 de Fevereiro de 2010, em Aljustrel, “Gestão e exploração sustentada 

dos recursos geológicos: passado, presente e futuro das Minas de Aljustrel; a 26 de 

Março de 2010, em Ferreira do Alentejo, “Modernidade e empreendedorismo: os casos 

da Herdade do Vale da Rosa e da Quinta de S. Vicente” a 30 de Abril de 2010, em 

Mértola, “Rio Guadiana: um recurso natural estratégico”; a 14 de Maio de 2010, em 

Ourique, “A valorização dos produtos regionais: o caso da carne de porco alentejano”; a 

28 de Maio de 2010, em Moura, “Marketing das cidades ou a afirmação do local no 

global”; a 11 de Junho de 2010, em Odemira, “Um Alentejo de gentes de mar e terra: a 

sua promoção e valorização turísticas”; a 25 de Junho de 2010, em Serpa, “A 

gastronomia alentejana: a sua promoção e valorização turísticas”; a 9 de Julho de 2010, 

em Vidigueira, “A trilogia mediterrânica: o pão, o azeite e o vinho”; a 23 de Julho de 

2010, em Beja, “Reconstruir o interior destruindo a interioridade”.  
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