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Politécnico de Beja debate

potencialidades do Baixo

Alentejo

Canto  Alentejano,  recursos
mineiros e produtos típicos do
Baixo Alentejo são alguns dos
temas  de  uma  série  de
encontros  que  o  Instituto
Politécnico  de  Beja  (IPB)  vai
promover,  a  partir  de
Setembro,  para  debater  as
potencialidades da região.
Os  14  encontros  temáticos,
um em cada  concelho  do  Baixo  Alentejo,  vão  ser  realizados
através  do  projecto  "em.cantos",  apresentado  em Beja  esta
segunda-feira, 13, numa parceria entre o IPB, o Governo Civil,
todas as câmaras municipais e duas rádios locais da região.
Através dos encontros, os parceiros pretendem "falar, de forma
diferente, das potencialidades da região e, desta forma, destruir
a  interioridade,  reinventando-a",  explicou  à  Agência  Lusa  a
coordenadora do projecto, Ana Paula Figueira.
Os encontros, que arrancam no próximo dia 04 de Setembro, na
vila de Cuba, e terminarão a 23 de Julho de 2010, em Beja, vão
decorrer  em  locais  de  património  histórico  edificado,  como
igrejas, museus ou ruínas, "onde vulgarmente não se realizam"
iniciativas daquele género, precisou a responsável.
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 Pulido Valente apresenta lista
para a Câmara de Beja
(TER - 14/07/2009 - 08h21)

 

 Despertar revela plantel sénior
para 2009-2010
(TER - 14/07/2009 - 08h15)

 

 Animação nas praias do
concelho de Odemira
(TER - 14/07/2009 - 08h10)

 

 Politécnico de Beja debate
potencialidades do Baixo
Alentejo
(TER - 14/07/2009 - 08h07)

 

 PSP promove acção de
solidariedade para Timor-Leste
(SEG - 13/07/2009 - 15h02)

 

 Centro Recreativo de Casével
em obras
(SEG - 13/07/2009 - 15h01)

 

 COOP de Beja com prejuízos
em 2008
(SEG - 13/07/2009 - 08h21)

 

 José Soeiro reúne com
Estradas de Portugal e EDIA
(SEG - 13/07/2009 - 08h16)

 

 Risco de incêndio muito elevado
em Beja
(SEG - 13/07/2009 - 08h15)

 

 Anibeja anima noites de Verão
na cidade de Beja
(SEG - 13/07/2009 - 08h11)

 

 "Noites na Nora" arrancam em
Serpa
(SEX - 10/07/2009 - 08h23)

 

 Pias inaugura piscinas
(SEX - 10/07/2009 - 08h19)

 

 Julgado de Paz avança em
Sines
(SEX - 10/07/2009 - 08h18)

 

 PS apresenta Colaço Guerreiro
em Castro Verde
(SEX - 10/07/2009 - 08h18)

 

 Ministra da Saúde em
Almodôvar e Castro Verde
(SEX - 10/07/2009 - 08h12)

 

 Falta de médicos afecta quatro
mil pessoas na freguesia de S.
Teotónio
(QUI - 09/07/2009 - 08h19)

 

 Feira dos queijinhos na
Vidigueira no fim.de-semana
(QUI - 09/07/2009 - 08h18)

 

 Ciclistas solidários chegam
sábado a Castro Verde
(QUI - 09/07/2009 - 08h17)

 

 Escola passa a quartel da GNR
em Santiago do Cacém
(QUI - 09/07/2009 - 08h15)
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alertas: Não existem avisos

condições

às 09h00

Hoje

30º

15º

4ª feira

32º

16º

5ª feira

30º

15º

20.8º

vento
NW

21.6km/h

hum: 59 %

prec: 0 mm

pres: 1017.9 hPa

condições

às 09h00

Hoje

23º

16º

4ª feira

24º

16º

5ª feira

23º

15º

20.3º

vento
NW

21.6km/h

hum: 70.2 %

prec: 0 mm

pres: 1018.8 hPa

(S.Torpes - hoje)

surf: prob. de sets

mar: 1,5-2,5 NW 17º

00h00 muito reduzida

06h00 muito reduzida

12h00 muito reduzida

18h00 muito reduzida

  

Odemira (muito elevado)

último sentido em Portugal

data: 14/07/2009

hora: 04h26

local: Gorringe

mag: 1.6

 
último sentido no mundo

(magnitude >= 3)
data: 13/07/2009

hora: 18h05

local: Taiwan Region

mag: 6.3

 Contrato social avança em
Ourique
(QUI - 09/07/2009 - 08h13)

 

 
O povo agradece!

António José Brito

 

Saúda-se, portanto, a capacidade
que houve para haver uma
convergência entre as duas
principais forças políticas da região,
PCP e PS, depois de um longo e
penoso processo que tinha sido
absolutamente dispensável.

 
Beja orgulha-se...

José Pires dos Reis

 
Os blogues

Hugo Lança Silva

 
Reformas precisa-se!

José Carlos Albino

 

O princípio da mulher é
o sangue

Vitor Encarnação

 1889

 
Fundação da 2.ª Internacional em
Paris. O movimento operário
adoptava a social-democracia
enquanto ideologia política.

 

Carlos Zeferino

Pinto Coelho
Fundador da
Companhia das
Águas

 
D. CARLOS I
O Diplomata - 1863 - 1908
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Reserva de Hotel

A sua opção em Hotéis e Viagens. O site que
procura a solução ideal.
www.descontohotel.com

Emagrecer Em Uma Semana

A substância que faz perder imenso peso foi
finalmente descoberta.
www.Trimgel.com.pt

Quinta de Santo António

Elvas - Portugal - Alentejo Oferta desde 44€
www.qsa.com.pt
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