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“Há pobreza
envergonhada no distrito

de Beja”
Teresa Chaves

  

 

 

sexta-feira, 27 de novembro de 2009 - 08h29

Projecto “em.cantos” está

hoje no castelo de alvito

Depois de debater o cante alentejano em Cuba e as energias
renováveis  em Almodôvar,  o  projecto “em.cantos”  aborda na
sua  terceira  edição,  agendada  para  esta  sexta-feira,  27,  no
Castelo de alvito, o património e a cultura. Tendo por mote “A
Importância  do  Património  Edificado  no  Distrito  de  Beja:
Revisitar  a Arte  Manuelina em alvito”,  a iniciativa arranca às
18h00 e contará com as participações de António Filipe Pimentel
(especialista  em  História  de  Arte  e  professor  auxiliar  na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra); José Cabrita
Nascimento (ex-director regional da Cultura do Alentejo); Júlio
Orfão  (gestor  do  Mosteiro  da  Batalha);  Deana  Barroqueiro
(autora  de  romances  históricos),  João  Ricardo  (actor  que
recentemente interpretou o rei D. Carlos na série “Equador”) e
João Penetra (presidente da Câmara de alvito).
Para Ana Paula Figueira, docente na ESTIG e responsável pelo
projecto,  “falar  de  património  edificado  é  falar  de  património
cultural”. “A herança patrimonial faz parte da nossa memória e
deverá  ser  conservada  para  que  permita  e  fomente  a
participação de todos na vida cultural”, diz ao “CA”.
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 "Há muita pobreza
envergonhada no distrito de
Beja"
(DOM - 29/11/2009 - 08h08)

 
 GNR identifica autores de

roubos em Vidigueira e Cuba
(SAB - 28/11/2009 - 17h12)

 
 Cogumelos e medronho

“reinam” em S. Barnabé
(SAB - 28/11/2009 - 06h18)

 
 ANA já trabalha na

operacionalidade do Aeroporto
de Beja
(SAB - 28/11/2009 - 06h08)

 
 Beja lidera AMBAAL

(SEX - 27/11/2009 - 16h33)

 
 José António Falcão eleito

secretário-geral adjunto do
Europae Thesauri
(SEX - 27/11/2009 - 08h44)

 
 Loja Social de Ferreira apoia 200

pessoas
(SEX - 27/11/2009 - 08h37)

 
 Mercado e cine-teatro da vila de

Almodôvar vão ter obras
profundas
(SEX - 27/11/2009 - 08h34)

 
 Cuba vai construir parque

empresarial
(SEX - 27/11/2009 - 08h31)

 
 Espólio arqueológico perto de

Ferreira do Alentejo vai ser
removido e tratado
(SEX - 27/11/2009 - 08h29)

 
 Projecto “em.cantos” está hoje

no castelo de Alvito
(SEX - 27/11/2009 - 08h29)

 
 Mértola promove encontro de

empresários
(SEX - 27/11/2009 - 08h29)

 
 ELÍSIO MIRANDA (Beja) ganhou

passeio em Alqueva e almoço
na Ameira Marina
(QUI - 26/11/2009 - 17h08)

 
 Governador e vários autarcas

preocupados com o IP8
(QUI - 26/11/2009 - 08h47)

 
 BITIJ arranca hoje com 11

companhias e 20 espectáculos
(QUI - 26/11/2009 - 08h47)

 
 Vasco Cordeiro reeleito

presidente na Zona Azul
(QUI - 26/11/2009 - 08h42)

 
 PS escolhe Beja para Jornadas

Parlamentares
(QUI - 26/11/2009 - 08h40)
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