Designação do projeto | LUA D`OURO _ Património Cultural em Rede
Enquadramento: Programa Operacional Regional do Norte - Qualidade ambiental
Candidatura | NORTE-04-2114-FEDER-000584
Data de início: 02/01/2021
Data de conclusão: 31/12/2021
Investimento total: 223.042,40€
Apoio: 223.042,40€

Síntese do projeto
O projeto LUA D`OURO, Património Cultural em
Rede é elaborado em estreita parceria com a
Fundação Museu do Douro, Côa Parque –
Fundação para a Salvaguarda e Valorização do
Vale do Côa F.P. e Município de S. J. Pesqueira os
quais definiram uma estratégia comum para a
realização de um conjunto alargado de ações de
animação cultural nos territórios do Vale do
Douro e Côa , área geográfica de trabalho das
fundações
proponentes
nas
áreas
da
inventariação, valorização, salvaguarda e
promoção do património cultural da região. Os
proponentes da candidatura são gestores de
espaços museológicos de referência na região,
nomeadamente o Museu do Douro, Côa Parque
e Museu do Vinho, tendo desenvolvido nos
últimos anos na área da animação e promoção
do território um conjunto de atividades com
impacto na criação de novos públicos e que têm permitido posicionar o Douro e Côa com uma
programação cultural diferenciada e valorizada pelas populações, agentes culturais e turísticos
que aqui operam.
- Criar um programa de animação cultural transversal à região do Douro;
- Reforçar sinergias entre instituições culturais na região e alavancar os resultados esperados; - Otimizar recursos, partilha de conhecimento e programação cultural entre instituições da
região;

- Aumentar qualitativamente a programação cultural envolve-se em três ações que se
complementam e que permitem reforçar e alavancar os objetivos definidos, nomeadamente:
na região;
- Colaborar com os artistas que trabalham na região, contribuindo para a sua fixação no
território;
- Aumentar a notoriedade do Douro como destino turístico cultural.

Ações a executar, destacam-se as seguintes:
- Música nos Miradouros
- Programação Cultural em Rede
- Comunicação e Valorização do Território.

Investimento executado: 31 689,72€
(execução física e financeira das ações)
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