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Em.cantos: 3ª edição, realizada em Alvito, 
com balanço "positivo"

A terceira edição do em.cantos reuniu em Alvito, no passado dia 27 de 
Novembro, especialistas para falar sobre património edificado, numa sessão 
com balanço “positivo”, nas palavras de Ana Paula Figueira, coordenadora do 

projecto. O compacto desta sessão passa esta noite, na Voz da Planície, às 21.00 horas.

A terceira edição do projecto em.cantos visitou Alvito, no passado dia 27 de Novembro, para debater o património 
edificado, na Capela do Espírito Santo do Castelo desta vila alentejana. Especialistas e autarcas estiveram neste local para 
abordar a importância que a preservação do património assume no desenvolvimento económico dos concelhos, tendo 
como base o tema: “A Importância do Património Edificado no Distrito de Beja: Revisitar a Arte Manuelina em Alvito”.

João Penetra, presidente da autarquia alvitense, marcou presença neste encontro e frisou que “o desenvolvimento do 
concelho de Alvito passa também, entre outros aspectos, pela conservação e manutenção do seu património”.

Ana Paula Figueira, coordenadora do projecto em.cantos, fez um balanço “positivo” desta sessão, salientando que “o 
objectivo traçado para a mesma foi alcançado, na medida em que através deste tema foi possível abordar questões mais 
amplas, que passam por aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento do distrito”.

O compacto da terceira edição do projecto em.cantos, dedicada ao tema: “A Importância do Património Edificado no 
Distrito de Beja: Revisitar a Arte Manuelina em Alvito”, passa esta noite, na Voz da Planície, às 21.00 horas. 
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