Designação do projeto | CÔADOURO JOINT VENTURE _ Património Cultural em Rede
Enquadramento: Programa Operacional Regional do Norte - Património natural e cultural
Candidatura | NORTE-04-2114-FEDER-000520
Data de início: 01-01-2021
Data de conclusão: 31-12-2021
Investimento total: 192.741,00€
Apoio: 163.829,85€

Síntese do projeto

Esta operação prevê o aprofundamento da relação
institucional entre dois equipamentos culturais de
referência na região Norte de Portugal Museu do Côa e
Museu do Douro, cuja missão se consubstancia na
salvaguarda, preservação e valorização de dois sítios
classificados como Património Mundial pela UNESCO: a
Arte Rupestre do Vale do Côa (1998) e o Alto Douro
Vinhateiro (2001).
Prevê-se a conceção de um evento cultural de notoriedade nacional e internacional; o
desenvolvimento de um projeto de recolha fotográfica com enfoque na paisagem e património dos
territórios da Região Demarcada do Douro, onde se encontram aqueles dois bens
classificados; e a promoção em rede de um projeto musical de percussão contemporânea,
vincadamente representativo da singularidade regional. Com estas três ações, pretendemos que se
evidencie a vontade das duas instituições em promoverem aquela cooperação institucional,
colocando-a ao serviço da coesão territorial, pela via de uma programação integrada polinuclear,
que tem o Rio Douro como grande referencial identitário; O CôaDouro Joint Venture pretende ser
uma ferramenta de coesão territorial, pela afirmação da cooperação institucional entre dois
equipamentos culturais de referência na região o Museu do Côa e o Museu do Douro, que estão
comprometidas com a afirmação de uma política de programação cultural integrada, que reforce a
notoriedade desses equipamentos, dos serviços que neles se prestam, e dos bens culturais
associados à sua gestão.

Ações a executar, destacam-se as seguintes:
- CôaDouro - Chill Out Fest
- Exposição fotográfica da região do Douro
- Bisarmas-Sons do Douro

Investimento executado: 14.760€
(execução física e financeira das ações)
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