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Notícias / Regional

IPB: “em.cantos” envolve várias entidades da região 07:00 14-07-2009

O Instituto Politécnico de Beja vai estar, entre 

Setembro deste ano e Julho de 2010, nos 

catorze concelhos do distrito de Beja com o 

projecto "em.cantos". A Voz da Planície é 

parceira neste projecto. 

 

“em.cantos” é o mote para um projecto que vai ser 

dinamizado pelo Instituto Politécnico de Beja e que envolve as catorze autarquias do 

distrito, assim como, a Rádio Voz da Planicie, nesse sentido, foi assinado ontem à tarde 

um protocolo de colaboração. 

A ideia é realizar, entre Setembro de 2009 e Julho de 2010, nos vários concelhos do 

distrito,  encontros que vão abordar temas que sejam de interesse para todo o Baixo 

Alentejo mas que apresentem uma relação particular com o local onde se realizem. Outro 

objectivo é que os encontros tenham como cenário o “ex-libris” de cada concelho. Esta é 

a primeira de um conjunto de iniciativas de um projecto muito mais alargado que tem 

como lema “IPB Cultura” porque a actual direcção deste organismo de ensino superior 

entende que o investimento na cultura pode ser um factor de desenvolvimento e de 

criação de emprego. 

Ana Paula Figueira, coordenadora da iniciativa “em.cantos”, afirmou que aquilo que se 

pretende é dar um contributo para destruir a interioridade a que está sujeita esta região. 

António Sebastião, presidente da autarquia de Almodôvar, atribuiu grande importância a 

este projecto porque acredita que vai servir para divulgar a realidade de cada um dos 

concelhos. 

Hélder Guerreiro, vereador do município de Odemira, destacou o facto do IPB se 

assumir, através deste projecto, como um elo de ligação entre todos os concelhos., 

Francisco Santos, presidente da Câmara de Beja, considerou também que se trata de 

um projecto de grande importância.  

Calendário dos eventos: 

4 de Setembro de 2009, em Cuba, “Encantos do Cante Alentejano”; 
 

30 de Outubro de 2009, em Almôdovar, “O parque eólico de Almodôvar: 

repercussões sociais, económicas e expectativas de futuro”;  

27 de Novembro de 2009, em Alvito, “A importância do património edificado no 

Baixo Alentejo: revisitar a Arte Manuelina em Alvito”;  

18 de Dezembro de 2009, em Barrancos, “Fronteira e território: desafios e riscos”; 

 

29 de Janeiro de 2010, em Castro Verde, “A conservação da biodiversidade: 

oportunidades e constrangimentos para uma gestão sustentável do território”;  

26 de Fevereiro de 2010, em Aljustrel, “Gestão e exploração sustentada dos recursos 
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geológicos: passado, presente e futuro das Minas de Aljustrel; 
 

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”  

30 de Abril de 2010, em Mértola, “Rio Guadiana: um recurso natural estratégico”; 

 

14 de Maio de 2010, em Ourique, “A valorização dos produtos regionais: o caso da 

carne de porco alentejano”;  

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

global”;  

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

promoção e valorização turísticas”;  

25 de Junho de 2010, em Serpa, “A gastronomia alentejana: a sua promoção e 

valorização turísticas”;  

9 de Julho de 2010, em Vidigueira, “A trilogia mediterrânica: o pão, o azeite e o 

vinho”;  

23 de Julho de 2010, em Beja, “Reconstruir o interior destruindo a interioridade”

 

Inês Patola 
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