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Mas não se haviam ainda visitado nem caminhado juntos. De uma 
janela templária espreitaram castelos e muralhas, de um mosteiro 
luminoso procuraram vitórias contra más marés, e dos ventos 
das marés nasceram pinhais contra areias brancas. Dos pinhais 
saíram mestres e madeiras para conventos e pomares, e startups 
tecnológicas cujos avós das brancas areias moldaram vidros. Mas 
ainda não se haviam sentado juntos à mesa. A mesa abundante 
de legumes das suas terras fecundas, e perfumada dos néctares 
preciosos que do Oeste sobem com o vento suão. Conheciam-se 
pela maresia que as ondas gigantes e rotundas dos seus mares 
sinfonicamente os presenteiam há milénios, mas nunca haviam 
surfado juntos. Degustaram queijadas e cornucópias, pastéis de 
feijão e brisas do lis, mas nunca haviam cozinhado juntos. Estes 
26 vizinhos, unidos pelas resinas das suas fl orestas, e caminhantes 
em círios peregrinos entre altares e santuários, nunca haviam 
caminhado juntos. Lavraram as mesmas terras mas nunca haviam 
ainda ceifado e colhido juntos. Plantaram as mesmas castas, 
podaram e emparam com as mesmas navalhas, mas não haviam 
ainda fermentado e destilado juntos. Navegaram de verão e 
serraram de inverno, mas nunca se abrigaram na mesma gruta ou 
barcaça. Pescaram tainhas com tarrafas nas suas praias atlânticas, 
barbos e fataças no Zêzere, Nabão e Tejo, mas nunca haviam 
caldeirado juntos. Sulcam rondas com traineiras e meias luas, 
esperam com ansiedade as mesmas artes de pesca, mas não haviam 
ainda pescado juntos estes 26 vizinhos. As eiras e os moinhos, as 
picotas e as presas são as mesmas, mas não haviam ainda regado 
juntos. Foi então que conheceram um amigo comum. As amizades 
e os encontros nascem amiúdas vezes de amigos comuns, e o 
amigo comum a estes 26 vizinhos foi um número, o número 2027. 
Inesperada e surpreendentemente, este número convocou os 26 
vizinhos a caminhar juntos, para, num banquete cultural, celebrar à 
mesma mesa o seu encontro. Assinaram-se manifestos, animaram-
se actores políticos e culturais, desenharam-se caminhos e 
planeou- se a viagem dos 26 vizinhos. Vinham de todo o Oeste, 
Médio Tejo e de Leiria, onde pela primeira vez se encontraram e 
decidiram que seria nas terras do Lis a partida para a serra e mar 
adentro. Para a primeira jorna os 26 vizinhos elegeram um primeiro 
encontro. Não sendo viável juntar professores e lagares, bailarinos 
e pinheiros, bibliotecários e fortalezas, museólogos e mosteiros, 
autarcas e vinhedos, fi gueiras e pescadores, fontes e curadores, 
e todos os demais vizinhos dos 26, decidiram-se por juntar as 
suas imagens. Quando as imagens se encontraram no morro de 
um castelo pela primeira vez, olharam-se entre si e pensaram: 
vamos fi car aqui até nos deixarem, porque são muitas as histórias 
por contar. Mas enviemos mensageiros às nossas terras para que 
lhes contem deste nosso encontro. E logo os mensageiros foram 
e voltaram. Voltaram com novas imagens e novas histórias que 
ninguém esperava. Não se sabe ainda quanto tempo vão estar 
juntos as velhas e novas imagens, e quantas pinhas e gravelhos 
precisam arder para que entre si contem as suas histórias. Mas já 
decidiram que querem juntas visitar os 26 vizinhos, e deles ver e 
ouvir novas e velhas histórias. 

A excitação do primeiro encontro deu-se na 
Castanheira. Foi ali, nas fraldas da serra da Lousã, que 
26 vizinhos iniciaram uma peregrinação. Em dias claros 
olhavam-se ao longe, dos poços de neve das lousas 
até aos calcários de Aire e Candeeiros, e, daqui, em 
planícies férteis, ouviam os moinhos de Montejunto 
animados pelas ondas atlânticas.

ALCANENA - ALCOBAÇA - ALENQUER - ALVAIÁZERE

ANSIÃO - ARRUDA DOS VINHOS - BATALHA 

BOMBARRAL - CADAVAL

CALDAS DA RAINHA - CASTANHEIRA DE PERA 

FIGUEIRÓ DOS VINHOS - LEIRIA - LOURINHÃ

MARINHA GRANDE - NAZARÉ - ÓBIDOS - OURÉM

PEDRÓGÃO GRANDE - PENICHE - POMBAL

PORTO DE MÓS - SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 

TOMAR - TORRES NOVAS - TORRES VEDRAS

Mas não se 
haviam ainda...
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ENTREVISTA

A candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 
2027 tem um formato diferente do habitual, na medida 
em que se trata da candidatura de um território que 
integra 26 cidades e não apenas de uma. Quer explicar?
A originalidade da candidatura de Leiria reside no facto 
de, sendo uma candidatura de cidade, assumir que o seu 
projeto tem raízes em 26 cidades e vilas. É um projeto 
multiforme que acredita, desde a base, que a pluralidade 
de visões o enriquece e que o ganho de escala, subindo 
para o patamar de um espaço habitado por cerca de 800 
mil habitantes, aumenta a sua voz no plano europeu. 
Repare, quando a Câmara de Leiria tornou pública a sua 
vontade de desenhar uma candidatura que se tornaria 
efetiva uma década mais tarde, o que perante todos 
nós sobressaiu foi a possibilidade rara de pensar um 
grande projeto cultural no médio prazo. Quantas vezes 
passa diante nós a oportunidade de, sem a urgência do 
“para ontem”, olhar para fora, juntar esforços e conferir 
afinidades, partilhar problemas e ambições? Diria hoje, 
com uma convicção reforçada pela crise que vivemos: não 
podia, não pode ser de outro modo. A uma candidatura a 
Capital Europeia da Cultura exige-se, agora mais do que 
nunca, um exercício de atenção redobrada ao território, 
aos seus dispositivos de criação artística e cultural, aos 
ativos histórico-patrimoniais e de elaboração e difusão do 
conhecimento detidos ou gerados pelos seus habitantes. 
São ativos cuja fragilidade esta crise expôs tão cruamente, 
estamos obrigados a velar por eles. Nunca uma candidatura 
a Capital Europeia da Cultura como a de Leiria fez tanto 
sentido, como num momento em que cuidar do território 
é uma exigência da própria habitabilidade do nosso chão.

Quais são os grandes argumentos de Leiria?
O primeiro argumento, mérito próprio que há que 
reconhecer aos leirienses, é uma visão não egoísta nem 
isolacionista dos seus protagonistas da vida política 
e social. Produto talvez da experiência histórica, da 
abertura ao exterior da sua economia, do investimento 
na formação dos seus jovens, na perceção do valor do 

diálogo intercultural e da práctica da hospitalidade, o certo 
é que logo no primeiro documento prospetivo, organizado 
com base em grupos de discussão designados pelas 
escolas, associações culturais e órgãos de comunicação, 
o cenário recusado foi o de “Leira entrincheirada no seu 
castelo”. Estávamos ainda longe da Rede Cultura 2027, mas 
era já claro para todos que o processo de candidatura se 
deveria orientar por um princípio de transversalidade de 
domínios artísticos e culturais, solidariedade inter-regional, 
de disseminação de boas práticas, de revelação de novos 
valores e experiências e de consolidação do lugar da 
cultura como prática social capacitadora. Talvez porque 
este propósito estava, desde cedo, adquirido por Leiria e 
pelos municípios da sua região, foi possível, com seriedade 
e transparência, agregar sucessivamente ao projeto 
municípios do Médio Tejo e a totalidade dos municípios 
do Oeste. Ou seja, a abertura para a convergência foi posta 
à prova e nenhuma adesão deixou de ser equacionada 
e acolhida. O derradeiro argumento é o da densidade 
institucional, que só uma rede como a Rede Cultura 2027 
possibilita. Vinte e seis municípios de três comunidades 
intermunicipais, dois Institutos Superiores Politécnicos, 
uma diocese e uma associação empresarial organizaram-
se em rede, definiram o seu modelo de governo e de 
financiamento e constituíram os seus corpos instaladores. É 
um caso absolutamente único em Portugal.

Qual a importância do Congresso da Rede Cultura 
2027 - que se traduziu em dezenas de sessões online 
participadas por perto de uma centena de oradores 
- para o processo de candidatura de Leiria a Capital 
Europeia da Cultura?
O Congresso testou, em primeiro lugar, a capacidade de 
adaptação da Rede a uma crise inesperada e prolongada. Em 
segundo lugar testou o efeito mobilizador da candidatura 
sobre os atores culturais do território. Em terceiro lugar 
testou a capacidade de produzir reflexão susceptível de 
orientar a elaboração programática de uma candidatura 
forte, distinta, surpreendente e motivadora para 2027. Todos 

“Do sonho não podemos prescindir 
nunca, mesmo e sobretudo quando 
nos pedem que nos limitemos a gerir.”

os observadores independentes reconheceram que a 
resposta ao teste foi afirmativa. Realizámos um Congresso 
em contínuo e antecipámos os impactes que a crise teria 
sobre o sistema artístico e cultural. Por todo o território, 
estruturas, espaços de criação e mediação foram ativados 
e deram o seu contributo. O caderno de encargos e os 
eixos programáticos da candidatura foram delineados. 
Enfim, o Congresso demonstrou que não tinham razão de 
ser os receios de que a heterogeneidade fosse um risco 
que se reflectisse na coerência da proposta de ação. Não, a 
diversidade não nos constrange, vemo-la como uma fonte 
de energia, um desafio à superação. A diversidade é uma 
matriz que nos provoca e identifica.

Para além de dar resposta aos requisitos da Comissão 
Europeia, em que é que consiste o caderno de 
candidatura de Leiria que está a ser redigido?
Trata-se, sim, de dar resposta às questões a que todas as 
cidades candidatas se submetem. Um júri designado pela 
Comissão selecionará as propostas, quer quanto à sua 
conformidade com as exigências do concurso, quer quanto 
à sua exequibilidade no terreno. Por isso, o documento 
a submeter em novembro deverá ser cuidadosamente 
formulado nos seus pressupostos, desenvolvimentos e 
recursos alocados. O processo de seleção será um processo 
dinâmico, com uma primeira escolha de um grupo mais 
restrito, antes da indicação final da proposta vencedora.

Guimarães foi eleita Capital Europeia da Cultura em 
2012 e o senhor liderou esse projeto. Que ensinamentos 
traz dessa experiência para a candidatura de Leiria?
A riquíssima experiência de Guimarães, na qual estive 
envolvido como programador de uma das áreas culturais 
e, a partir do verão de 2011, como presidente da estrutura 
responsável pela execução da capital, não é diretamente 
transferível para Leiria. Mudaram muitas das condições 
enquadradoras do projeto. Mas há algumas lições que 
tenho sempre presente e procuro assegurar também na 
trajetória de Leiria. A primeira dá pelo nome de participação: 

João 
Bonifácio Serra
Presidente 
do Conselho 
Estratégico da 
Rede Cultura
2027
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A função cultural do município de Alcanena é bastante influente na dinamização de atividades sócio 
culturais vocacionada para atrair a população em geral; escolar, juvenil/adolescente, familiar, adultos, 
proporcionando aos seus munícipes agradáveis momentos de lazer/cultura. Desta forma, podemos dizer 
que Alcanena tem uma identidade cultural bastante eclética tentando chegar a todos os públicos ao 
longo de uma programação regular e diversificada. A promoção de eventos culturais, nomeadamente 
promoção de artistas do concelho englobando várias vertentes, quer a música, dança, teatro, poesia, 
pintura, escultura. Os eventos destinam-se a um universo com a preocupação de chegar às várias faixas 
etárias, com a capacidade de promover a cidadania e como tal, com a participação nos eventos no 
intuito de se realizarem com a devida qualidade a transmitir o bem estar aos seus públicos. É também 
diferenciador no sentido em que conjuga no seu território uma importante e bela riqueza natural, 
conjugada com um património industrial bem vincado junto da população e do território. Lembramos 
que a mais antiga fábrica industrial do distrito de Santarém era situada em Alcanena e datada do 
reinado de D. José I.

FALEMOS DE UMA REDE, DE REENCONTRADAS RAÍZES,  
DE RAMOS A ERGUER-SE EM DIREÇÃO AO ESPAÇO SIDERAL

ALCANENA

ENTREVISTA

garantir a representação da comunidade no desenho 
dos projetos e uma apropriação intensa e emotiva dos 
eventos culturais pelos cidadãos. A segunda prende-se 
com a composição institucional. Um empreendimento 
desta natureza, com um impacte tão forte e concentrado 
no tempo e gerador de inúmeras expetativas, tem de 
garantir uma convergência institucional sólida e alargada 
de todos os parceiros que são parte da dinâmica do 
território. A terceira é que devemos, a todo o momento, 
perguntar quem é o sujeito do projeto e jamais perdê-lo 
de vista. O sujeito são as 26 cidades, os dois institutos, 
a diocese, a associação empresarial e os cidadãos deste 
território. E a quarta é... que do sonho não podemos 
prescindir nunca, mesmo e sobretudo quando nos 
pedem que nos limitemos a gerir.

A pandemia veio, certamente, criar constrangimentos 
aos projetos da Rede. Em que medida é que a crise está 
a afetar a criação desta Rede e a própria candidatura 
de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027?
A pandemia trouxe constrangimentos, forçou 
adaptações, obrigou a gizar alternativas, a despender 
novos esforços, mas não alterou os ritmos da preparação 
da candidatura. A criação da Rede, prevista para finais 
de 2020 foi penalizadoramente atrasada, mas não pelos 
efeitos diretos da pandemia. A armadura jurídica do 
centralismo português que sujeita a criação de uma régie-
cooperativa a um sem número de verificações prévias é 
que derrota os nossos calendários.

Tem dito publicamente que “a cultura nos ajuda a 
cuidar do território”. O que é que isto quer, ao certo, 
dizer?
Trata-se de uma metáfora inspirada na atual crise, nas 
exigências que ela sobrepõe a toda ação pública. O 
professor José Reis propõe uma economia e uma política 

focada em “cuidar de Portugal”. Uma economia orientada 
para as necessidades da comunidade que ajude a sarar 
feridas e colmatar vulnerabilidades. Uma política que 
preste atenção ao território que tanto carece de cidades 
médias dinâmicas. Pois a ação pública cultural também 
não pode andar longe destas prioridades. A cultura é um 
sistema, tão essencial à vida como os outros sistemas 
que asseguram abastecimentos e mobilidade, mas é 
também um dispositivo da empatia, sem o qual não nos 
saberíamos relacionar com os outros, fazer do encontro 
uma troca de saberes. Um território vivo é um território 
dotado de um sistema cultural ativo e inovador e gerador 
de empatia.

Leiria candidata-se ao lado de muitas outras cidades 
portuguesas. Não estamos a falar de futebol, mas 
quais são os seus prognósticos e quem são os 
adversários mais fortes?
Sublinho apenas a diferença essencial. A candidatura de 
Leiria não é uma espécie de jogada obrigatória a que se 
sentiram compelidas as antigas capitais de distrito. Leiria 
encabeça por vontade própria uma convergência de 26 
municípios, quase 10% dos municípios do continente, 
a que corresponde um efetivo demográfico de 800 mil 
cidadãos, duas instituições de ensino superior, uma 
diocese, uma associação empresarial.

A candidatura tem de ser entregue até Novembro 
deste ano. O que falta fazer?
Em Novembro do corrente ano termina o prazo para 
entrega das candidaturas a Capital Europeia da Cultura. 
O trabalho de elaboração da candidatura de Leiria está a 
cargo de um conjunto de 5 programadores convidados, 
sob coordenação do Diretor Executivo do projeto, 
maestro Paulo Lameiro. Em paralelo, prosseguimos as 
outras vertentes do Congresso do ano passado, como 

a relativa ao mapeamento dos espaços e recursos de 
criação. As atividades programáticas, em domínios como 
a literatura, a música, a imagem, a curadoria de exposições 
e de atos performativos, com as condicionantes que a 
situação geral impuser, continuarão também, a cargo da 
REDE, porque é essa a sua função. Em suma, enquanto 
cimentamos os nossos argumentos e definimos os 
nossos sonhos, continuamos a estudar e a tecer o nosso 
território.

A candidatura de Leiria tem-se pautado pela 
construção de uma Rede que se quer manter viva para 
além da candidatura a Capital Europeia da Cultura 
propriamente dita. Como perspetiva o futuro da 
Rede, na sequência da apresentação da candidatura?
Com a próxima institucionalização da régie-cooperativa, 
a Rede poderá funcionar organicamente, absorvendo 
alguns dos atuais grupos de trabalho constituídos 
para responder às necessidades do projeto. Competirá 
aos órgãos da Rede definir os seus planos anuais e 
plurianuais e executá-los. A candidatura será uma peça 
central da ação da Rede até 2027, mas não será a única 
nem sequer a ação culminante. O trabalho já realizado 
será prosseguido, porque provou ser, além de desejado 
energizador.
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A identidade cultural alcobacense está fortemente dominada pelo legado histórico-cultural 
cisterciense cujo marco erudito e fundador do Mosteiro de Alcobaça, intimamente ligado à própria 
fundação de Portugal, possui repercussões duradouras que se estendem à contemporaneidade, com 
expressões, tanto tangíveis como intangíveis, na paisagem, nas artes e ofícios, nos usos e costumes 
ou nas tradições e manifestações sociais. Não deixa contudo de estar enraizada a identidade cultural 
estremenha do Oeste de fidedigna corporificação popular, muito configurada pela geografia imposta 
pelo maciço calcário, pontificando a serra, vale e costa marítima que ao longo do tempo foi moldando 
as dimensões económicas, culturais e sociais da região alcobacense.

Uma das mais-valias da integração de Alcobaça nesta Rede será associar a esta uma marca territorial 
com um cunho histórico-cultural forte que pela via de Cister lhe dá uma dimensão secular e 
internacional, imediatamente reconhecida através do seu património material e imaterial e que faz 
com que o município seja ainda hoje uma das regiões de Portugal de referência histórica, intimamente 
ligada ao imaginário romântico de Pedro e Inês. Associada a esta mais-valia intrínseca está uma política 
de conservação e divulgação patrimonial e cultural proactiva, sustentada numa
programação cultural ecléctica, abrangente (inclusiva) e de excelência, reconhecida no plano nacional 
e internacional (ex. património da humanidade da Unesco, festivais e mostras
internacionais, inscrição em projetos e redes europeias, com destaque para a nomeação de
Cidade da aprendizagem da Unesco em 2019).

FALEMOS DE UMA REDE, DE UMA CONSPIRAÇÃO DE DÁDIVAS, 
DE UMA PARTILHA DE VOZES E DE ECOS

ALCOBAÇA

Mercê da sua disposição em encosta, partindo do topo de um outeiro em direção ao vale, há muito 
que Alenquer conquistou o epíteto de “Presépio de Portugal”. Berço de Damião de Goes e predileta 
de Camões, desempenhou papel preponderante em cada época da história. Testemunho disso mesmo 
é o seu riquíssimo património: sítios pré-históricos, castelos, conventos, igrejas, ermidas, quintas 
e casas senhoriais. Há oito séculos, cabeça de um vasto concelho – terceiro em área no distrito de 
Lisboa – limitado a norte pelas faldas do Montejunto e a sul pela campina do Ribatejo, apresenta 
uma paisagem característica, transição entre o campo outeirado do Oeste e a planície, onde a vinha 
é predominante e base ancestral da sua economia. Terra ancestral de humanistas, historiadores, 
poetas e trovadores, Alenquer foi palco importante de inúmeros episódios da História de Portugal 
que marcaram a sua evolução cultural ao longo dos séculos, quer nas suas expressões materiais como 
imateriais, sendo expoente máximo o património cultural imaterial associado à tradição do Pintar e 
Cantar os Reis no concelho de Alenquer, expressão artística única da sabedoria popular no nosso país. 
Hoje é Terra de Damião de Góis, o mais insigne dos alenquerenses e humanista e cronista de relevo 
nacional e internacional, é Terra do Espírito Santo, berço em Portugal deste culto pela mão da Rainha 
Santa Isabel e D. Dinis, com 700 anos, que ainda hoje vive nos cinco continentes, é Terra da Vinha e do 
Vinho, representando o expoente máximo da Região dos Vinhos de Lisboa e o concelho português mais 
premiado internacionalmente e Presépio de Portugal, onde a geografia, o Presépio Monumental e a 
história se cruzam numa história de encantar. Em torno destes eixos gera-se anualmente uma agenda 
cultural de elevado valor recorrendo à produção local, nacional e internacional, nas mais diversas 
expressões da arte, do teatro, à música, à dança, à fotografia, à pintura, à poesia e percorrendo um pouco 
por todos as demais formas artísticas, associadas a um conjunto temático mensal de outras ofertas 
culturais adicionais, que acrescentam significativa qualidade de vida aos alenquerenses e a quem visita 
estas terras.

FALEMOS DE UMA REDE DE SABERES E DE MEMÓRIAS, 
DE FUTUROS E DE REENCONTROS

ALENQUER
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ECRÃ

Quanta vida há  
para lá de um visor?

Eventos ONLINE

Teatro, cinema, performance, pintura, literatura, música, dança... Todas as formas de 
expressão artística estão hoje, mais do que nunca, do lado de lá de um ecrã. Sinais dos 
tempos que correm à velocidade da luz, que se ajustam às preferências das novas gerações, 
que imprimem mudança e criam públicos.  
Esta Rede é um pouco de tudo isso.

Cine-Teatro da Nazaré

“DESCULPA!” 

Facebook C.M. 
Lourinhã

30
ABR

>

01 MAI

Lançamento 
da publicação 
“Cadernos do 
Castelo”

Facebook C.M. 
Ourém

18
MAI

16H00

Tempo

emerge-ac.pt 
Torres Vedras

09
JUN

>

09 JUL

As mãos  
no ar

Facebook C.M. 
Lourinhã

28
MAI

21H30

CinemaCinema

CONVERSAS 
A PARTIR DO 
ZAMBUJAL 

Facebook C.M. 
Ourém

09
MAI

17H00

Dia da Europa Artes Plásticas
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VEJA MAIS EM

www.redecultura2027.pt

Os ecrãs assumem hoje, na vida dos cidadãos, 
mais protagonismo do que ontem e, certamente, 
menos do que amanhã. O digital veio para ficar, 
está em constante mudança e posiciona-se ao 
serviço de todos com as mais diversas funcional-
idades. Atentos a estes sinais do tempo há mui-
to que os agentes culturais e os próprios artistas 
vêm tendo em conta a importância de comunicar 
online e, hoje, mais do que nunca - muitas vezes 
impossibilitados de apresentar o seu trabalho di-
retamente ao público, por conta de uma pandem-
ia que obriga ao afastamento físico - socorrem-se 
da tecnologia para manter a ligação com o outro. 
O outro, leia-se o público, aquele que dá sentido 
e alimenta a criação. Assim, proliferam as trans-
missões de eventos online. Peças de teatro, con-
certos, performances, leitura de histórias infantis, 
apresentação de livros, bailados, entre muitos 
outros, acontecem a toda a hora algures na web.
Estas transmissões colmatam a impossibilidade de 
acesso presencial aos acontecimentos mas não se 
pense que o ecrã serve apenas para transmitir algo 
que em situação normal seria apresentado exclu-
sivamente ao vivo. As situações de crise aguçam o 
engenho, espicaçam o ser humano e com tudo o 
que está a acontecer a criação de eventos de ADN 
puramente digital, ou seja, originalmente pensa-
dos e construídos para serem assistidos do lado 
de lá de um ecrã tem vindo a aumentar substan-
cialmente nestes tempos de exceção.

Os municípios aderentes da Rede Cultura 2027 são 
exemplo disso e podemos fazer aqui menção a al-
gumas iniciativas em cartaz, como por exemplo, 
Lê-me num Minuto e Todos pró Sofá, da Biblio-
teca Municipal de Alcobaça. A primeira propõe, 
todas as quartas-feiras, pequenos vídeos de um 
minuto, apresentando a leitura em voz alta de 
excertos dos livros disponíveis na biblioteca para 
empréstimo. A segunda sugere, todas as quin-
tas-feiras, pequenos vídeos sobre livros e filmes 
pertencentes ao espólio da Biblioteca Municipal 

de Alcobaça, onde são abordadas várias temáti-
cas, dando a conhecer ao público a riqueza literária 
e cinematográfica daquele equipamento cultural.
Já o município vizinho da Nazaré difunde, até 
julho, através da sua página de facebook uma 
e-Exposição intitulada Todas as histórias vão dar 
ao mar. Trata-se de um conjunto de entrevistas 
relacionadas com o mar e as tradições locais que 
tem como finalidade a recolha, o estudo e divul-
gação de testemunhos das gentes da Nazaré, fun-
damentados na vivência, na narrativa histórica e 
patrimonial, assim como o recurso à imagem. Estes 
documentários pretendem constituir-se como um 
repositório da memória das tradições culturais do 
concelho da Nazaré. A necessidade de transmitir 
o saber-saber e o saber-fazer impele este proje-
to para uma assinalável componente pedagógi-
ca, assim como para a possibilidade de recordar 
tempos passados, assumindo-se como um rito de 
recordação para uns e uma aprendizagem e con-
hecimento para as gerações mais novas.
A 11ª edição do concurso anual Palmo e Meio de 
Leituras, destinado às escolas do primeiro ciclo do 
concelho de Peniche acontece ainda em maio e 

é um exemplo de um evento que se reinventou, 
em resposta às condicionantes trazidas pela pan-
demia, assumindo um formato multimédia que 
envolve a comunidade escolar.
Até 30 de julho, o município da Lourinhã propõe, 
no primeiro sábado de cada mês, Filminhos à solta 
pelo país, um programa de fins-de-semana de ci-
nema em casa, destinado às famílias. O acesso aos 
filmes é gratuito, a partir da página de facebook 
do município e através de um link disponível das 9 
horas de sábado às 24 horas de domimgo.
Alenquer, por exemplo, assinala no dia 8 de se-
tembro, o Dia Mundial da Alfabetização, com um 
workshop, online, de escrita e mediação da leitura 
com o escritor e ilustrador Pedro Soromenho.
Estes e muitos outros eventos integram a iniciati-
va Rede 2027 em Casa, um desafio da própria Rede 
Cultura 2027 aos 26 municípios aderentes e respe-
tivos agentes culturais para criarem e transmitirem 
digitalmente programação para quem está em 
casa e para todas as faixas etárias. Para chegar a 
esta programação da forma mais rápida e atualiza-
da basta pesquisar por ‘rede em casa’ nos suportes 
digitais da Rede Cultura.

ECRÃ

Cine-Teatro Torres de Vedras

Assistir a eventos 
sem sair de casa 

O Super  
Formiga 

Facebook C.M. 
Lourinhã
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ECRÃ

E se é de ecrãs que falamos, não podia ficar de 
fora o maior de todos eles, a grande tela, aquela 
a que nenhum espectador fica indiferente, o ecrã 
de cinema, claro está. Em muitos dos 26 municípi-
os desta Rede há cinema para ver. Torres Vedras, 
por exemplo, já lançou a programação para os 
próximos meses do emblemático evento do mu-
nicípio Café com Filmes, no Teatro-Cine. PJ Har-
vey: A Dog Called Money e No Intenso Agora, vão 
para a tela já em maio, Lucky e o filme-concerto 
Nosferatu seguem-se em junho.
Maio é também o mês de Leiria Filme Fest que 
se apresenta nos auditórios do Teatro Miguel 
Franco e do Museu de Imagem em Movimento 
entre os dias 25 e 30 deste mês, com entrada 
livre. Realizado em Leiria, desde 2013, o Leiria 
Film Fest é um Festival Internacional de Cur-
tas-Metragens com enfoque na competição de 
curtas-metragens de ficção, animação e docu-
mentário. Neste festival, totalmente focado no 
cinema independente em dose curta, além dos 
filmes em competição, são, também, apresenta-
das sessões não competitivas de um vasto con-
junto de temáticas e selecções, com os melhores 
filmes de outros festivais parceiros.
Lá mais para o final do ano, em novembro, é 
Tomar quem apresenta Planos - 5.º Festival de 
Curtas-Metragens de Tomar, no Cine-Teatro 
Paraíso. Este evento resulta de uma parceria entre 
a produtora Tripé e a Câmara Municipal de Tomar. 
As sessões do PLANOS dividem-se por três dias, 
entre 17 e 21 de novembro e contemplam não só 
os filmes a concurso, mas também sessões extra 
que “prometem surpreender”, com entrada livre, 
“assim como o espírito do festival”.

Também em Tomar há Cinema ao Ar Livre, no mês 
de julho e muitas sessões isoladas um pouco por 
todos os 26 municípios desta rede. Vale a pena es-
preitar a programação completa e atualizada nas 
plataformas online.

E para os amantes da sétima arte que são também 
apreciadores das salas onde o cinema inscreve a sua 
história importa lembrar que pertencem a esta Rede 
de municípios alguns dos cineteatros mais antigos e 
emblemáticos do país, que fazem parte da história 
de cada um desses lugares e cuja sobrevivência, in-
clusive a tempos de guerra e conflito, revela a im-
portância que sempre tiveram para as suas gentes, 
sendo hoje lugares de visita obrigatória. Deixamos 
alguns exemplos, só para despertar a curiosidade.
O Cineteatro da Nazaré foi construído no local onde, 
a 15 de agosto de 1925, foi inaugurado o Teatro Cir-
co, cuja existência foi bastante curta, pois um fogo, 
a 1 de outubro do mesmo ano, deixou somente de 
pé as paredes do edifício. Em 1930, Frederico Perei-
ra, administrador da Casa da Nazaré, comprou as 
ruínas do Teatro Circo, surgindo do seu restauro o 
atual Cineteatro da Nazaré, mais conhecido como 
Casino, entre os locais, e que tem sido, além de sala 
de cinema, auditório para muitas outras atividades 
de âmbito cultural. 
Em Porto de Mós há uma pequena sala de cinema 
com capacidade para 261 pessoas. O que é que tem 
de especial? Um histórico de afluência que fala por 
si, naquele que é um espaço acolhedor e carismáti-
co da cidade e que tem sabido, através de uma 
programação cuidada e de qualidade, ser um aglu-
tinador dos criadores e consumidores de cultura do 
concelho, desde a sua inauguração em outubro de 
1993. Década em que, inclusive, muitos se desloca-
vam dos concelhos vizinhos ao Cineteatro de Porto 

de Mós para assistir às projeções exclusivas de film-
es menos mainstream em cartaz.
E não seria possível falar de salas de cinema de 
referência sem espreitar Sobral de Monte Agraço, 
um dos municípios desta Rede que, ao longo de 
mais de 50 anos, de muitos altos e baixos, nunca 
deixou morrer a sétima arte no concelho. Desde 
os tempos em que os filmes eram projetados nos 
muros da Quinta do Sobral, na década de 40 do 
século XX, à inauguração do seu Cineteatro em 
1946, passando por severos problemas financeiros 
na década de 60 e mais tarde reerguido pela mão 
dos munícipes, Câmara e Bombeiros Voluntários, 
que geriram o equipamento até à sua aquisição 
pela Câmara Municipal em 2001, tendo sido sempre 
a casa de muitas coletividades e agentes culturais 
de Sobral. Desde 2006 que, após obras de fundo, é 
um moderno espaço cultural equipado com a mel-
hor tecnologia e preparado para receber não só cin-
ema mas também dança, música, teatros e eventos 
de cariz multidisciplinar.
Alcobaça também se inscreve nesta lista com o 
seu elegante e acolhedor Cine-Teatro João D’Oli-
va Monteiro, um marco na história da arquitetura 
portuguesa dos anos 40, com o cunho do ilustre 
arquiteto Ernesto Korrodi, que conjuga harmoni-
osamente vários estilos e períodos, abrilhantado 
pelo painel escultórico em baixo-relevo, na facha-
da principal, da autoria de Luís Fernandes, de igual 
interesse arquitetónico e que tanto brilho confere 
àquele edifício.
Remodelado e reaberto ao público em 2004 pela 
Câmara Municipal de Alcobaça, o espaço foi “ad-
aptado às novas necessidades, com equipamento 
de som, luz e palco, capaz de acolher qualquer es-
petáculo”, tendo, para além do Grande Auditório, 
com 311 lugares sentados e uma excelente acústi-
ca, o Pequeno Auditório com 64 cadeiras. A 20 de 
agosto de 2010 o equipamento passou a desig-
nar-se Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Mon-
teiro, “uma justa homenagem a João D’Oliva Mon-
teiro e à sua família pelo legado deixado a todos os 
alcobacenses”.
Icónico é talvez o adjetivo que melhor carateriza o 
Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, cujos primórdios da 
sua existência remontam a 1800, onde, naquele pre-
ciso local, havia um espaço dedicado ao espetácu-
lo. Foi um teatro, quase 80 anos depois, de nome 
Teatro Nabantino, onde pela primeira vez os toma-
renses viram cinema, corria o ano de 1901. E é nesse 
mesmo lugar que, em 1920, o arquiteto Deo lindo 
Vieira lidera a construção, de raiz, daquele que viria 
a ser o Teatro Paraíso. Um teatro à italiana, inau-
gurado a 1924 e que laborou até à década de 40, 
altura que sofre uma remodelação profunda, desta 
feita pela mão de Ernesto Korrodi que se dedicou à 
total transformação dos interiores e ao acrescento 
de um salão de festas e de um bar, mantendo as 
fachadas exteriores concebidas por Deolindo Vieira.   
A inauguração deu-se a 18 de dezembro de 1947 e 
esteve de portas abertas até 1991. Em 2002, já na 
posse da autarquia, reabriu ao público após obras 
de intervenção profundas. Funciona desde então 
com os mais diversos espetáculos, sendo que o 
cinema comercial só muito recentemente voltou à 
grelha de programação. Esta sala icónica na cidade 
de Tomar encontra-se a funcionar apenas com uma 
parte dos seus 410 lugares até que as restrições da 
pandemia permitam outra lotação.

Cinema:  
o mais amado  
de todos os ecrãs

Salas emblemáticas 
um pouco por todo  
o território

Cine-Teatro João d’ Oliva Monteiro - Alcobaça
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SINOPSE
Documentário político que justapõe, através de imagens de 
arquivo, uma série de acontecimentos diferentes da década 
de 1960, como: a revolta estudantil em Paris, a Primavera de 
Praga em meio a dominação da União Soviética e a China de 
1966 sob o regime de Mao, experienciado pela mãe do diretor 
na época.

27
MAI

21H00

No Intenso Agora

 
FICHA TÉCNICA
Brasil, 2019
Realização: João Moreira Salles  
Duração: 2 hora 07 minutos

SINOPSE
Depois de fumar por muito mais tempo que todos os seus 
conterrâneos, o velho ateu Lucky (Harry Dean Stanton), 
de 90 anos, está no fim de seus dias, apenas esperando a 
morte. Vivendo em uma cidade no deserto, ele inicia sua 
última atividade antes de partir: se autoexplorar para enfim 
encontrar iluminação.

03
JUN

21H00

Lucky 

 
FICHA TÉCNICA
EUA, 2017
Realização: John Carroll Lynch
Duração: 1 hora 28 minutos

CAFÉ COM FILMES
Teatro-Cine de Torres Vedras

SINOPSE
Fotojornalista que viaja o mundo há largos anos, 
Seamus Murphy, de origem irlandesa, trabalha com 
a cantora-compositora britânica PJ Harvey desde 
2008. Em 2011, lançou-se na realização e assinou o 
complemento visual do álbum “Let England Shake”. 
Uns anos depois, levou-a em viagem pelo Kosovo, o 
Afeganistão e Washington, D.C., nos Estados Unidos, 
uma experiência que inspirou o álbum “The Hope Six 
Demolition Project”...

PJ Harvey:  
A Dog called 
Money
 
FICHA TÉCNICA
EUA/IRL/GB, 2019
Realização: Seamus Murphy 
Duração: 94 min.

05
MAI

21H00

SINOPSE
Knock, um agente imobiliário, recebe um pedido do conde 
Orlok para comprar uma casa. Este manda o seu empregado, 
Huttler, viajar até à terra do conde, a Transilvânia, para 
concretizar o negócio. Orlok não é mais que Nosferatu, um 
vampiro que faz tudo para conquistar a bela mulher de 
Huttler que, segundo ele, tem um belo pescoço...
A primeira e mais célebre adaptação do romance de Bram 
Stocker, Dracula, um dos primeiros primeiros filmes de terror 
e sem dúvida uma das obras-primas da história do cinema.”

25
JUN

21H45

Nosferatu 

 
FICHA TÉCNICA
Alemanha, 1922
Realização: F.W Murnau
Duração: 1 hora 27 minutos
Composição Musical: guitarra Nuno 
Costa; piano Óscar Graça

Parque de estacionamento  
do Teatro-Cine de Torres Vedras

Filminhos à 
solta pelo país 

Edição de Maio

Facebook C.M. 
Tomar

MAI
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JUL
OUT
NOV
DEZ

Filminhos à 
solta pelo país 

Facebook C.M. 
Lourinhã

01
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09H00

Edição de Maio

Filminhos à 
solta pelo país 

Facebook C.M. 
Lourinhã

01
JUN

09H00

Edição de Junho

Filminhos à 
solta pelo país 

Facebook C.M. 
Lourinhã

03
JUL

09H00

Edição de Julho
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ECRÃ

SINOPSE
HÁDOC – CINEMA DOCUMENTAL EM LEIRIA É UMA INICIATI-
VA DA ECO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Desde a sua génese, em 2012, afirma-se como um veículo de 
divulgação do cinema documental, bem como um espaço 
de debate e reflexão, indo ao encontro do público cinéfilo 
menos identificado com as opções comerciais, através de 
uma abordagem independente, alternativa e de qualidade.

MAI
ABR
JUN

Hádoc

Teatro Miguel Franco 
Leiria

Cinema

SINOPSE
Realizado em Leiria (Portugal), desde 2013, o Leiria Film Fest é 
um Festival Internacional de Curtas-Metragens com enfoque 
na competição de curtas-metragens de ficção, animação e 
documentário, com entrada livre.
Neste festival, totalmente focado no cinema independente 
em ‘dose curta’, além dos filmes em competição, são, 
também, apresentadas sessões não-competitivas de um 
vasto conjunto de temáticas e selecções, com os melhores 
filmes de outros festivais parceiros.

27
30
MAI

Leiria Film 
Fest 2021 

Teatro Miguel Franco
M|i|MO - Leiria

Cinema

>

SINOPSE
O PLANOS é um festival internacional de curtas-metragens 
de ficção que se realiza, anualmente, na cidade de Tomar. 
Este evento resulta de uma parceria entre a produtora Tripé 
e a Câmara Municipal de Tomar.

17
21
NOV

Planos Film 
Fest 2021

Cine-Teatro Paraíso 
Tomar

Cinema

>

A identidade cultural do município de Alvaiázere 
entretece-se entre o tradicional e o contemporâneo. 
Regista-se, portanto, um diálogo permanente entre 
os costumes de um povo tradicionalmente rural, a sua 
história (permitindo recuar à pré-história) e vivências 
do momento presente em que se esquadrinham 
caminhos de futuro. Esse caráter tradicional é 
assumido e promovido fazendo assentar nele o 
orgulho de ser alvaiazerense. Dá-se, então, corpo a 
um território hoje muito diferente, mas que respeita 
a sua história e as suas estórias, ainda que a olhar 
para amanhã, numa perspetiva de desenvolvimento 

ALVAIÁZERE
sustentável onde o património cultural material e 
imaterial dita as políticas estratégicas do concelho e 
garante a capacidade de bem receber.
O Município de Alvaiázere oferece a esta rede, de 
forma complementar, um património material e 
imaterial, a par de uma diversidade de manifestações 
culturais e artísticas que melhor permitem 
compreender a história da região. Identificam-
se no território características que são comuns, 
ainda que com especificidades, a outros concelhos 
que integram a rede (sendo disso exemplo, entre 
muitos outros possíveis, as modas recriadas pelos 
Ranchos Folclóricos, a par de atividades tradicionais 
(como sendo a apanha da azeitona, as vindimas, 
as descamisadas, a matança do porco, a pastorícia 
e a confecção de queijo) e culturais (o cantar dos 
reis, o cantar às almas, o dia da espiga, o dia de 
todos os santos (“do bolinho”), as festas religiosas, 
as feiras e romarias), como de resto atestam as 
recolhas de Leite Vasconcelos, o que comprova o 
contacto, por razões de trabalho ou outras, entre 
os alvaiazerenses e os povos de outras zonas do 
país). E aspetos absolutamente diferenciadores, 
embora complementares, como sendo as formações 
cársicas que, no devir dos tempos, foram objeto de 
diversas ocupações que vão desde a Pré-história 
até meados do século passado. Destaque ainda 
para os múltiplos sítios arqueológicos, como sendo 
o complexo Megalítico do Ramalhal, o povoado 
da Idade do Bronze na Serra de Alvaiázere e a Villa 
Romana da Rominha. As estruturas de arqueologia 

industrial, por sua vez, testemunham a ação deste 
povo, por exemplo lagares de azeite, azenhas, 
moinhos de vento e fornos da cal. Por outro lado, as 
várzeas verdejantes, a contrastar com as formações 
calcárias que emergem no território, favorecem 
uma paisagem diversificada em que são evidentes 
espécies como o pinheiro, o carvalho-cerquinho, 
a azinheira, o sobreiro, as oliveiras milenares e as 
orquídeas selvagens, entre os quais serpenteiam 
ervas aromáticas como a alfazema, o alecrim, a erva 
de Santa Maria e o tomilho. Esta riqueza paisagística 
e a geomorfologia do território garantem a fixação 
ou passagem de várias espécies animais por este 
território, como sendo o tordo, a perdiz vermelha, o 
coelho, a lebre, o javali, a raposa e uma importante 
colónia de morcegos-de-peluche, entre outras.
Esta diversidade e riqueza conduzem ainda a uma 
enorme riqueza gastronómica, de que se destacam 
as características petingas, a sopa dos pobres, 
os enchidos, o serrabulho, o queijo, as migas de 
chícharo, a carne de alguidar, a carne de rebolão, a 
chanfana, o cabrito e o leitão assados, entre outros. 
Todos estes sabores são passíveis de ser encontrados 
no Festival Gastronómico do Chícharo, o qual 
tem permitido a preservação e a recriação destas 
receitas tradicionais noutras que recorrem às mais 
atuais ferramentas e tendências da modernidade. 
Alvaiázere muito acrescenta, pelo exposto, a esta 
rede, oferecendo uma visão diacrónica do território e 
consequentemente da região, numa ligação umbilical 
entre o tradicional e o contemporâneo.

FALEMOS DE UMA REDE NESTA TERRA QUE É NOSSA
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PENSAMENTO

Pensar, 
o que alimenta a Cultura

Um dos propósitos da Rede Cultura 2027 é o do desenvolvimento  
de um pensamento conjunto. Um pensamento que agrega os municípios 
aderentes na construção de conhecimento e de incentivo à reflexão. 
Alinhados na criação de um futuro mais esclarecido e esclarecedor  
fazem acontecer iniciativas como debates, conferências, encontros,  
entre outros, que promovem a exposição e troca de ideias, a partilha  
de diferentes perceções e análises orientadas para um território  
mais iluminado.

Alcobaça recebe, no dia 10 de julho, TED X, um dos 
mais reconhecidos eventos de partilha e exposição 
de ideias inovadoras que promove mudança através 
da criação de massa crítica nas comunidades. “Um 
dia preenchido em que atuações artísticas, vídeos 
e palestras ao vivo são combinados para provocar 
discussões profundas e partilha de ideias relevantes 
para o mundo atual”. O evento, organizado pela A4 - 
Associação Juvenil de Apoio à Ação, visa promover 
o desenvolvimento da região em torno de “ideias 
que valem a pena ser partilhadas”. O TED X Alcobaça 
acontece no Cine-Teatro João D’Oliva Monteiro.
Em outubro há FOLIO- Festival Literário Internacion-
al de Óbidos, um dos principais eventos, de referên-
cia, na área da literatura em Portugal. Com uma 
programação diversificada, espalhada entre onze 
dias “intensos”, o mesmo é dividido em várias linhas 
de programação: Folio Autores, Folio Educa, Folia e 

Folio Ilustra. De entre as várias iniciativas, destaque 
para as exposições, concertos, masterclasses, lança-
mentos de livros, cursos de literatura, conferências, 
seminários, performances, tertúlias e mesas de au-
tores, ciclos de cinema, entre muitas outras ativi-
dades.
“Este festival não limita a literatura ao espaço dos 
livros, mas cria relações improváveis de huma-
nização, compreensão e comunidade, e torna pos-
sível a convergência entre o espaço que a literatura 
ocupa e o espaço que se ocupa da literatura, ampli-
ando a conceção e a possibilidade de multiplicar a 
literatura e os outros setores de atividade económi-
ca numa relação exponencial, onde a criatividade 
dá lugar à inovação”.
Entre 2 e 7 de Novembro é a vez de Alenquer se tor-
nar no local de confluência de todos os amantes da 
literatura, dos 0 aos 100 anos, atraindo, para além da 

comunidade local, um público diverso e heterodoxo 
proveniente de vários locais do país que se revê nos 
participantes e nos temas dos painéis em discussão 
assim como nas inúmeras atividades em torno do 
livro, da gastronomia e dos vinhos que compõem o 
cartaz do Literal – V Encontro Literário do Concelho 
de Alenquer.
E porque num sentido lato o pensamento se con-
stitui como uma tomada de consciência que é im-
portante alimentar desde cedo, os dias 11, 12, 18, 19, 
23, 24 e 25 de junho são dedicados ao público mais 
novo, em Pombal, com Caminhos de Leitura - En-
contro de Literatura Infanto Juvenil, no qual haverá 
contos, oficinas e inúmeras outras atividades rel-
acionadas com a leitura e a literatura. Até ao final 
do ano muitos outros eventos vão ainda integrar a 
agenda da Rede. Vale a pena seguir as atualizações 
nas plataformas digitais.

Livraria Ler Devagar - Óbidos
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PENSAMENTO

Com um papel preponderante no que ao pensa-
mento diz respeito, não poderia ficar de fora a 
referência às centenas de bibliotecas espalhadas 
pelos 26 municípios da Rede Cultura 2027, onde 
bibliotecas municipais e escolares cooperam, 
também elas em rede, de forma a otimizarem 
serviços, recursos.

Destaque para as bibliotecas do Instituto Politéc-
nico de Leiria que, além de funcionarem em rede 
entre si, integram ainda outras redes e parcerias a 
nível regional e nacional com o intuito de se en-
volverem nas comunidades onde estão inseridas, 
mas também para cumprirem com a sua missão de 
estarem a par da evolução e desenvolvimento dos 
assuntos da sua área de intervenção. Colaboram, 
cooperam e partilham conhecimentos e know-
how com instituições congéneres criando mais 
valias para o Politécnico de Leiria, mas também 
para todos os utilizadores dos seus serviços.

A RIBO – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 
Oeste, por exemplo, reúne quase metade das 
bibliotecas municipais da Rede Cultura, Alcobaça, 
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, 
Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Pen-
iche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras 
disponibilizando de forma gratuita o serviço de 
Empréstimo Interbibliotecas e o Empréstimo Pres-
encial Interconcelhio que permite que qualquer 
utilizador, de uma das bibliotecas pertencentes 
à RIBO, tenha acesso aos serviços de emprésti-
mo domiciliário das 12 bibliotecas municipais do 
território, sendo possível a realização de pedidos 
de empréstimo em qualquer uma delas através de 
um cartão de utilizador.
A RIBO tem como principal objetivo melhorar o 
serviço prestado aos munícipes e a todos os ci-
dadãos, potenciando o seu desenvolvimento 
pessoal e comunitário através da qualificação 
dos serviços das bibliotecas públicas. No âmbito 
do trabalho que se encontra a ser desenvolvido 
salienta-se a realização de projetos conjuntos de 
apoio às respetivas comunidades através da ex-
ecução de programas nas diferentes áreas.
Todas as bibliotecas públicas dos 26 municípios 
da Rede Cultura fazem ainda parte da rede das 
bibliotecas da Direção-Geral do Livro, dos Ar-
quivos e das Bibliotecas (DGLAB), um organismo 
coordenador do Programa da Rede Nacional de 
Bibliotecas Públicas, que disponibiliza recursos e 
serviços para as bibliotecas, fomentando entre 
estas o diálogo e a cooperação, de modo a con-
tribuir para um serviço de biblioteca pública de 
qualidade.

Bibliotecas 
em rede

Biblioteca Municipal Irene Lisboa - Arruda do Vinhos

A identidade cultural de Ansião tem, na sua essência, uma ligação muito forte à ruralidade. Desenvolveu 
áreas de serviços e industria sem nunca se desprender dessa raiz que o liga à terra. Uma terra feita 
de pedras, ou arredadas para se conseguir cultivar pequenos nichos de sobrevivência, ou juntas na 
construção das casas e das calçadas, ou onde permanecem, numa paisagem deslumbrante que nos 
extasia. A pedra é sinónimo de dureza. Dureza de vida que torna as gentes mais fortes. Mas também 
sensíveis e despertas para a música das filarmónicas, para o folclore dos ranchos típicos e para o teatro. 
É nesta partilha do tempo passado na terra e noutro que eleva a existência para um plano mais espiritual 
ou lúdico que Ansião se permite ter uma identidade ímpar, feita de uma resistência que apura também 
todos os sentidos no caminho do belo.
A rede beneficia com a diversidade. Ansião é, pela sua localização, um concelho que faz a transição do 
litoral para o interior, para as serras. E por isso é único. Na paisagem, sobretudo. Esta é marcada pela 
pedra, pelos carvalhos, e, sobretudo por pessoas que sabem tirar da terra os seus maiores tesouros, 
aquilo que são os produtos que fazem da nossa gastronomia ser das mais apetecidas da região. São 
exemplo disso, o queijo, o azeite e o mel. A par destes produtos cujos sabores resultam precisamente 
da singularidade da nossa localização, somos gente de cultura, que se orgulha em preservar tradições 
e costumes e, acima de tudo, gosta de partilhar, de as mostrar. Estar na rede irá permitir, certamente, 
que os restantes municípios tenham a curiosidade e a oportunidade de conhecer todo um património 
cultural e gastronómico que os irá enriquecer.

FALEMOS DE UMA REDE NESTA TERRA 
QUE É DE TODOS OS QUE AQUI QUEREM VIVER

ANSIÃO
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PENSAMENTO

Folio  Festival Literário Internacional 
Vila de Óbidos

SINOPSE
O Festival Internacional de Literatura de Óbidos teve a sua primeira edição em 2015 e tornou-
se num dos principais eventos de referência na área da literatura em Portugal. Com uma 
programação diversificada espalhada entre onze dias intensos, o mesmo é dividido em várias 
linhas de programação: Folio Autores, Folio Educa, Folia e Folio Ilustra. De entre as várias 
iniciativas, destacamos as exposições, concertos, masterclasses, lançamentos de livros, cursos 
de literatura, conferências, seminários, performances, tertúlias e mesas de autores, ciclos de 
cinema, entre muitas outras atividades.

14 
24
OUT

>

SINOPSE
Um dia preenchido em que atuações artísticas, vídeos e 
palestras ao vivo são combinados para provocar discussões 
profundas e partilha de ideias relevantes para o mundo atual. 
Um evento organizado pela A4 - Associação Juvenil de Apoio 
à Ação para promover o desenvolvimento da região em torno 
de “ideias que valem a pena ser partilhadas”.

10
JUN

10H00

Ted X 

Cine-Teatro de Alcobaça  
João D’Oliva Monteiro

Pensamento

SINOPSE
Um dia preenchido em que atuações artísticas, vídeos e 
palestras ao vivo são combinados para provocar discussões 
profundas e partilha de ideias relevantes para o mundo atual. 
Um evento organizado pela A4 - Associação Juvenil de Apoio 
à Ação para promover o desenvolvimento da região em torno 
de “ideias que valem a pena ser partilhadas”.

01
MAI

10H00

Feira do Livro Usado

Biblioteca Municipal Simões  
de Almeida Tio 
Figueiró dos Vinhos

Pensamento

SINOPSE
Os Desafios da Contemporaneidade e do Futuro é um 
projeto dedicado à compreensão e à reflexão sobre os 
desafios societais que marcam a atualidade. Estas temáticas 
correspondem a preocupações transversais às áreas de 
saber das nossas escolas, como sejam: a Ética, as Alterações 
Climáticas, a Ecologia, os Mares, a Economia Circular, o 
Desenvolvimento Sustentável, a Saúde Pública, a Estética, as 
Artes e a Literatura.

03
MAI

10H00

Desafios da 
Contemporaneidade 
e do Futuro

Politécnico de Leiria

Pensamento

OUTROS

Literal  
V Encontro 
Literário  
do Concelho  
de Alenquer 
Museu João 
Mário - Alenquer

02
OUT

>

07 OUT

11
JUN

>

25 JUN

FLA -  
Feira do Livro  
de Arte 2021

Torres Vedras

18
JUN

>

20 JUN

Caminhos 
de Leitura – 
Encontro  
de Literatura 
Infanto Juvenil 
Teatro-Cine  
de Pombal

Lê-me Num 
Minuto

Biblioteca 
Municipal 
de Alcobaça

MAI
JUN
JUL 
AGO 
SET
OUT

Fora da Estante

Biblioteca 
Municipal 
de Ourém

MAI
JUN
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De palco em palco  
se materializam as artes

PALCO

O regresso aos palcos há quem diga que será um recomeço. Mas não um recomeço 
do zero, um recomeço com um ponto de partida cheio de entusiasmo, de vontade, 
de muita saudade. Saudade de quem dele depende para viver e nele deixa tudo  
de si, mas também do público, cuja vida depende igualmente desse alimento  
para alma. Que seja um regresso livre e sem interregnos, para todos.

SOLOS  
CRIATIVOS 

Casa da Cultura  
Mira de Aire

21
ABR

>

12 JUN

Festival 
CriaSons

Cine-Teatro 
Paraíso - Tomar

Anita  
Maravillas & 
Portal 71 | Jon 
Braun

Teatro-Cine 
Torres Vedras

13
JUN

16H30

Teatro
Artes 
Performativas

Festival 
Manobras | 
Antiprincesas

Anfiteatro Paços 
do Concelho  
Alcobaça

02
MAI

10H30

Teatro

Está a decorrer a quarta edição do Manobras – 
Festival Internacional de Marionetas e Formas 
Animadas, um evento que aposta em projetos 
artísticos em espaços não convencionais, dando a 
conhecer propostas que mobilizam as populações 
com toda a segurança. A programação, iniciada a 
24 de abril, continua até 13 de junho e é compos-
ta por 49 apresentações em 13 concelhos, 5 dos 
quais da Rede Cultura 2027: Alcanena, Alcobaça, 
Pombal, Sobral de Monte Agraço, Tomar e Torres 
Vedras. Num ano particularmente difícil para as es-
truturas e eventos culturais, o Manobras assegura 
a programação nos territórios não só cumprindo 
todas as normas de saúde pública em vigor, como 
encontrando formas artísticas que promovem 

a participação dos espectadores de forma total-
mente segura.
No dia 21 de maio, sobe ao palco do Teatro-Cine de 
Torres Vedras A Power Ballad, um dueto co-cria-
do e interpretado por Mariana Tengner Barros e 
o coreógrafo norte-americano Mark Tompkins. O 
ponto de partida é o mútuo fascínio dos criadores 
pelo universo artístico de cabaret burlesco, asso-
ciado à estética de “old glamour” e de decadência 
do showbiz. A maior inspiração: Tempest Storm, a 
artista de cabaret burlesco mais velha do mundo, 
que aos 86 anos continua a atuar, sendo idolatra-
da por alguns e objeto de repulsa para muitos.
No plano da música, de entre um cardápio muito 
recheado, destaque para alguns dos eventos em 

carteira já para este mês de maio. No dia 14, Luísa 
Sobral, uma das mais importantes compositoras 
e cantoras da nova geração de músicos portu-
gueses, regressa ao Festival Montepio às vezes o 
amor, para uma noite de ternura aprimorada, no 
Cine-Teatro Paraíso, em Tomar.
No dia seguinte é a vez do irmão Salvador Sobral 
encantar a Nazaré com os Alma Nuestra, a banda 
criada pelos dois amigos Salvador Sobral e Victor 
Zamora que partilham uma paixão pelos doces 
sons da América Latina e, em simultâneo, pelo 
Jazz. Decidiram chamar outros dois companheiros 
e deram uma volta às já bem conhecidas e intem-
porais canções de Cuba, Argentina e de outras 
terras sul americanas reinventando-as e tornan-

Manobras - Festival Internacional de Marionetas

Zêzere Arts 
2021

Tomar

Música

15
JUL

>

07 AGO

Música

18
JUL

21H30
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Festival Sete 
Sóis Sete Luas 

Praça Marquês 
de Pombal 
Pombal

06
AGO

>

29 AGO

Semana 
Internacional 
de Piano 
de Óbidos

Óbidos

Palco

Tomarimbando
14.º Festival 
Internacional 
de Percussão

Tomar

Música

do-as únicas e pessoais. O espetáculo acontece 
no Cine-Teatro da Nazaré.
Com sessão dupla, nos dias 15 e 16, no Teatro José 
Lúcio da Silva, em Leiria, Tiago Nacarato e Bárbara 
Tinoco, dois dos mais promissores artistas da nova 
geração de músicos portugueses, apresentam 
Passe Partour, no qual interpretam temas dos 
respetivos reportórios, bem como outros, de artis-
tas que os inspiram e influenciaram até agora, no 
ambiente intimista e descontraído a que ambos já 
nos habituaram.
No dia 21 David Fonseca apresenta Closer na sua 
cidade natal, Leiria, no palco do Teatro José Lúcio 
da Silva. Closer é um cruzamento do cinema e 
das imagens com a sua música num espetácu-
lo único que se propõe a levar o público numa 
viagem intimista através do seu imaginário pecu-
liar. Uma oportunidade única de descobrir muitos 
dos caminhos secretos que este artista percorre 
através das suas composições e dos seus olhos, 
um filme interativo em tempo real para acom-
panhar em conjunto com a sua performance ao 
vivo. Segundo David Fonseca “há um lado imen-
samente pessoal nesta abordagem, mas talvez 
seja essa a magia de tocar ao vivo, de me revelar 
como raramente tenho oportunidade de fazer. Vai 
ser um espetáculo em cima de uma corda bamba 
entre imagens e sons, tão real e frágil como a vida, 
mas maior, mais alto e, se tudo correr bem, com 
confettis!”  
A fechar o mês, no dia 29, Torres Vedras recebe 
Fado Bicha no Teatro-Cine. O Fado Bicha é um pro-
jeto musical e ativista composto por Lila Fadista 
(voz) e João Caçador (guitarra elétrica e outros in-
strumentos). O projeto, em todas as suas vertentes 
(temática, lírica, visual, musical), assenta sobre 
uma premissa de subversão da regra heteronor-
mativa. Mais ainda quando a matriz de referência 
e a matéria sobre a qual trabalham é o fado, um 
estilo musical conservador nutrido por um meio 
tradicionalista. Através da alteração de poemas já 
cantados e da criação de novos, criam-se espaços 
para a experimentação de narrativas não normati-
vas no que toca ao género e à sexualidade. É fado 
até ao tutano, intenso e rasgado, e é bicha porque 
usa a subversão como linguagem de identidades 
tão pouco representadas.
No mesmo dia, Eunice Muñoz leva o seu espe-
táculo de despedida dos palcos A Margem do 
Tempo ao Teatro-Cine de Pombal. Mais que uma 
despedida, A Margem do Tempo é um passar de 
testemunho à sua neta Lídia Muñoz e às gerações 
vindouras. A reconhecida atriz assume mais uma 
vez um papel interventivo na sua carreira, neste 
espetáculo íntimo, onde avó e neta contracenam 
ao som de uma banda sonora original criada e in-
terpretada pelo maestro Nuno Feist, confrontan-
do-nos com várias reflexões sobre a mulher na 
nossa sociedade.
Virando o mês e já com o cheiro a verão que nos 

traz junho, Pombal promove no Jardim do Cardal, 
o espectáculo de abertura e apresentação da pro-
gramação do Festival Sete Sóis Sete Luas, centro 
de produção e criação dedicado à música do mun-
do mediterrâneo e lusófono que apresenta a Med 
7Sóis Orkestra, a sua criação sinfónica multiétnica 
de 2021. Com uma equipa que reúne músicos nor-
teafricanos, dos Balcãs, de La Réunion e músicos 
da bacia do Mediterrâneo, o conjunto mistura in-
strumentos e instrumentistas das culturas ociden-
tal, oriental e africana, dando vida a sons antigos 
e ao mesmo tempo novos. O resultado é um sur-
preendente som mediterrâneo, fresco, imediato 
e ao mesmo tempo cheio de ecos distantes. Sob 
a direção musical do compositor, produtor e gui-
tarrista português Diogo Clemente, integram a or-
questra Carlo Faiello, baixo, contrabaixo e voz do 
sul da Itália; Humberto Ramos, pianista e histórico 
colaborador de Cesária Évora, de Cabo Verde; Teo 
Collori, guitarra da Eslovênia; Laurence Beaumar-
chais, voz da ilha francesa de La Réunion. 20 mil 
milhas numa única orquestra que é um porto fran-
co onde é possível contar a história de cada cultu-
ra através da música.
Em Julho e também em Pombal, vale a pena es-
miuçar o cartaz do Festival de Teatro que entre 
os dias 3 e 18 apresenta várias peças no palco do 
Teatro-Cine como Hamlet, O Relato de Alabad, 
CAR12, Isla ou Robertices, esta última uma insta-
lação cénica nas montras dos estabelecimen-
tos comerciais inativos na rua Miguel Bombar-
da que funcionará como exposição e palco de 
espetáculos.
Em Tomar há Zêzere Arts 2021 que assinala os 
10 anos de festival contabilizando mais de 1000 

atuações com uma oferta dedicada à música de 
câmara, recitais de canções, produções de ópera, 
concertos de orquestra, concertos corais, colab-
orações com músicos de renome internacional e 
obras especialmente encomendadas a composi-
tores em residência. A programação ainda não é 
conhecida mas será anunciada em breve. De 19 a 
25 de julho, Tomar também recebe Tomarimbando 
- 14.º Festival Internacional de Percussão, organiza-
do pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e o 
Município de Tomar.
Julho também é o mês de Óbidos relançar a SIPO - 
Semana Internacional de Piano de Óbidos que não 
se realizou em 2020 devido à pandemia. No ano 
em que celebra o seu 25º aniversário o programa 
integra master classes de música de câmara e pi-
ano e o Festival Internacional de Piano que inclui 
vários locais da região da costa oeste, entre eles 
Óbidos, Caldas da Rainha, Bombarral e Lourinha. 
Além de 14 concertos que vão da música clássica 
ao jazz, o festival também incluirá uma exposição 
de arte, conferências e um concerto especial em 
comemoração do 25º aniversário.
Pelo verão a dentro e até ao final do ano há muito 
mais para ver neste território a 26 que se desdo-
bra em muitas dezenas de palcos onde a música, 
a dança, o teatro e a performance ganham vida. 
Para saber tudo, já sabe, basta acompanhar todas 
as atualizações no site e app da Rede Cultura 2027.

PALCO

19
JUL

>

25 JUL

Música

22
JUL

>

10 AGO

NÃO PERCA 
NENHUM EVENTO 
DA REDE CULTURA 2027
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PALCO

SINOPSE
Segunda edição deste projeto que continua a permitir-lhe 
viajar sem precisar de exibir o passaporte! Dois fins de 
semana que que lhe vamos proporcionar, em inusitados 
cenários históricos e urbanos, a descoberta de outros povos 
e culturas, outras tradições e costumes, reduzindo o planeta 
ao tamanho das nossas vilas, aguçando a curiosidade e o 
respeito pela diferença. 

03
11
JUL

II Ciclo de Músicas 
do Mundo

Parque Vaz Monteiro 
Alenquer 

Música

>

SINOPSE
Fazer renascer a alegria de outros tempos, quando a Mata 
era palco e ninho de festas, encontros e partilhas, divulgar 
música jazz de qualidade, promover contactos entre artistas 
consagrados e estudantes de música, contribuir para a cria-
tividade, troca de conhecimento, democratização do acesso 
à arte e à cultura, incentivar e homenagear músicos e proje-
tos da região apoiando a mostra do seu trabalho e envolver 
ativamente comunidades mais ou menos inusitadas, são os 
grandes objetivos.

jazzMATAzz

Mata dos Marrazes
Leiria

Música

03
04
JUL

>

SINOPSE
Como já é apanágio, desta vossa casa, irá decorrer no Teatro-
Cine de Pombal durante o mês de Julho o Festival de Teatro 
com espectaculos às sextas, sábados e domingos.
3 Julho - Hamlet - Companhia do Chapitô
9 Julho - O Relato de Alabad - Companhia ESTE
10 Julho - Car12 - Companhia ACERT
11 Julho - Isla - Companhia D’Click
16, 17 e 18 Julho - Robertices - Era uma vez
18 Julho - O Banquete - Teatro Amador de Pombal

Festival de Teatro

Teatro-Cine 
de Pombal

Teatro

11
JUL

18H00

Arruda dos Vinhos é marcada pela coexistência de várias identidades culturais. O potencial e a 
atratividade cultural e turística de Arruda dos Vinhos distinguem-se e sustentam-se, desde logo, por 
um trinómio que convoca a Bruxa d’Arruda, a Gastronomia e os Vinhos. O seu legado histórico liga-o 
à terra, à agricultura e principalmente à vinha e ao vinho. É desta identidade rural que emergem as 
lendas e os mitos que perduram na memória coletiva. Por outro lado, a proximidade à capital do país 
e o aumento de população, contribui para a criação de uma identidade inovadora, contemporânea 
e criativa. O Município de Arruda dos Vinhos é a porta de entrada da Grande Lisboa para o território 
da Rede. Os concelhos limítrofes de Arruda dos Vinhos, que não constituem a Rede, são concelhos 
com grande densidade populacional. Arruda é um território atractivo no sentido de dar a conhecer 
a Rede ao grande público. Arruda dos Vinhos acrescenta o potencial criativo e contemporâneo - 
habitualmente associado aos grandes centros urbanos - num constante diálogo com o poder da 
memória coletiva e identitária, típica do mundo rural.
André Rijo, presidente do município 

FALEMOS DE UMA REDE PARA A NOSSA GENTE

ARRUDA 
DOS VINHOS
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Nada suplanta o frente 
a frente com uma obra

EXPOSIÇÃO

A contemplação de uma obra é uma experiência única e pessoal que proporciona uma 
viagem imersiva pela subjectividade do objecto, da sua mensagem, do seu autor e também 
de cada indivíduo que se presta descodificá-la. O olhar directo sobre ela, seja uma pintura, 
uma escultura, uma fotografia, é impagável e por mais alternativas que se montem 
nenhuma substitui o frente a frente com a obra.

Na categoria de ‘exposição’ há uma paleta diversa 
de sugestões que são exibidas neste território fér-
til de ideias e trabalhos onde a arte se entrega ao 
outro despretensiosamente, apenas com o intuito 
de se mostrar e abrir horizontes.
Em Leiria, no m|i|mo – Museu da Imagem em 
Movimento, está patente uma exposição de fo-
tografia que convida a uma viagem pelos 26 
municípios deste território. Identidade Territorial 
– Imaginário Visual da Região é uma mostra de 
imagens simbólicas do legado histórico, social e 
patrimonial dos 26 municípios parceiros da Rede 
Cultura, criada para dinamizar a candidatura de 
Leiria a Capital Europeia da Cultura em 2027. Cada 
imagem faz-se acompanhar ainda de um objeto 
que consolida a identidade de cada um daqueles 
lugares e ajuda a ligar os pontos por onde os 26 
vizinhos se unem.

Alcanena abre as portas do Centro de Ciência 
Viva do Alviela – Carsoscópio para exibir Cinti-
lações e Reflexos, uma exposição que pretende 
“tornar sensíveis as razões pelas quais qualquer 
um de nós desenvolve, desde tenra infância, 
uma relação imagética com a água”, com vista 
ao “entendimento sensível deste elemento, hoje 
cada vez mais importante para a vida”. Através de 
meios como o desenho, a pintura e o vídeo apre-
sentam-se as expressões da queda, do movimen-
to, da ondulação, do depósito e da serenidade, do 
degelo, da profundidade e do reflexo, pela mão 
dos autores Sofia Faria, Bruna Pilar, Rafaela Ferrei-
ra, Maria Gomes de Castro, Sebastião Casanova, 
Carolina Parrinha, Jéssica Gaspar, David Ventura, 
Alice Nicolau, Gonçalo Caetano, Narciso Correia, 
Sara Santos. Patente até 19 de setembro.
Até ao dia 23 de  maio  vale também a pena dar 

um saltinho ao norte do distrito de Leiria para ver 
a exposição de fotografia Os Rapazes dos Tan-
ques, no Museu e Centro de Artes de Figueiró dos 
Vinhos. As imagens da autoria de Alfredo Cunha,  
oferecem-nos a perspectiva do autor sobre o 25 
de  abril, num conjunto de fotografias do próprio 
dia 24 de  abril  de 1974. No mesmo espaço, inau-
gura a 29 de  maio  e fica patente até 27 de  junho  
a exposição de pintura que celebra os 20 anos de 
carreira da autora Lídia Belchior, inspirada na obra 
Mensagem, de Fernando Pessoa.
No Museu Marquês de Pombal, em Pombal, há 
10 deliciosas miniaturas de coches reais, pessoais, 
charretes e de trabalho, de extrema qualidade 
artística e pormenor de execução pelas mãos de 
José Cardoso Brito, especialista na construção de 
coches inspirados na  coleção  do Museu Nacion-
al dos Coches, onde o artesão consulta e estuda 
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BATALHA
No caso do Município da Batalha, a identidade 
cultural tem sido marcada, ao longo dos séculos, 
essencialmente por duas realidades que, per si - 
e em dimensões diferentes - contribuíram para 
construir a identidade cultural da Batalha.  Ganha 
significado, naturalmente, a construção do Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória, no século XIV, monumento 
ímpar da arquitetura mundial e que ditou, devido 
aos inúmeros recursos que mobilizou a fixação de 
centenas de pessoas neste território. Da convivência 
de cabouqueiros, artífices, vitralistas, mestres de 
obras e arquitetos envolvidos no maior estaleiro 
de obras medieval da época no nosso país e da 
península ibérica, resultou uma inequívoca abertura 
deste território e das pessoas que o habitam ao 
exterior, com ligações intrínsecas à criatividade, ao 
experimentalismo e à capacidade de superação. Os 
majestosos vitrais ou os enigmáticos grafitos que 
ainda hoje podem ser contemplados no Mosteiro da 
Batalha dão-nos conta, precisamente, dessa abertura 
ao mundo e da incorporação no nosso país de 
técnicas, materiais e linguagens artísticas de outras 
paragens distantes, até então desconhecidas. 
Numa outra dimensão, a da orografia e da sua 
significativa influência no modo de vida e nos 
costumes que exerce sobre as populações, justifica-
se uma referência ao planalto de São Mamede 
que integra o Maciço Calcário Estremenho. Destes 
tempos idos, a serra e as condições de vida difíceis 
neste território moldado pelo calcário contribuiu 

para definir comunidades mais resilientes, que na 
entreajuda tudo superavam. A identidade cultural 
do concelho da Batalha pode, assim, ser entendida 
no século XXI como o reflexo da construção de 
um território secular, com uma identidade própria, 
mas aberta ao exterior e que ainda hoje, fruto da 
relevância do Turismo, constitui uma das marcas mais 
notórias deste território único.
O Município da Batalha acrescenta vários argumentos 
que contribuem para enriquecer a Rede Cultura 2027 
que se relacionam com o património material e 
imaterial. O facto de o Mosteiro da Batalha integrar 
a lista do Património da UNESCO confere uma escala 
internacional a esta candidatura, sendo por esse 
motivo, um argumento importantíssimo. O Mosteiro 
representa o génio da criação humana e a força no 
acreditar de um povo quanto à sua soberania. É um 
dos monumentos mais visitado do país, com uma 
notoriedade além-fronteiras e um dos espaços de 
toda a região mais distintos para a organização 
de espetáculos, conferências, exposições e outras 
realizações. Para além do mosteiro, destacamos 
a dinâmica das associações culturais sedeadas no 
concelho e que têm enriquecido a partilha e o reforço 
do papel cultural nas comunidades. Da música 
tradicional aos registos mais contemporâneos, do 
folclore ao teatro, realçamos a forte capacidade 
criativa que o movimento associativo da Batalha 
poderá acrescentar à rede.

FALEMOS DE UMA REDE PARA TODAS AS GENTES 
QUE NOS PROCUREM E BATAM À NOSSA PORTA 
E QUEIRAM FICAR CONNOSCO

os originais. As réplicas são executadas à esca-
la 1/10, funcionando tal como o modelo original, 
desde portas que abrem, degraus que recolhem, 
janelas com vidros que baixem e lampiões que 
acendem, por exemplo, revelando a minúcia de 
um trabalho manual que envolve diversas artes, 
nomeadamente pintura, costura, douramento, ta-
lha, soldadura a prata e estanho e  estufagem. Esta 
exposição pode ser visitada até 27 de  junho.
Também em Pombal, até 5 de  junho, é de visita 
obrigatória a exposição de instalações artísticas 
originais, de Nuno Mika, intitulada Interactivity. 
Após um período em residência artística na Casa 
Varela, Nuno Mika apresenta ao público duas ins-
talações: Infinity Room – uma sala interativa, onde 
a   perceção   espacial vai alterando consoante o 
movimento do espectador – e Sound Memory, 
que consiste na materialização de sons captados 
na cidade de Pombal, sendo  projetadas  estas on-
das sonoras numa sala com vapor de água, e gera-
das diversas formas geométricas tridimensionais.
A terminar também a 5 de  junho, no Museu Mu-
nicipal de Porto de Mós, destaque para Lenços, 
Padrões de Adorno, uma exposição que recorda 
os tempos imemoriais do uso de lenços na cabeça 
por parte das mulheres de forma transversal a vári-
as condições sociais e épocas históricas, com evi-
dência para o valor cultural e local de uma peça de 
vestuário, mostrando variados lenços de cabeça, 
provenientes de  coleções  particulares e a sua di-

versidade de tecidos, cores e padrões decorativos. 
Expostos da mesma forma que eram usados pelas 
mulheres das freguesias do  concelho  de Porto de 
Mós, ao longo do século   XX, incluindo imagens 
fotográficas dessas mesmas mulheres, considera-
das os elementos de foco em toda a exposição. 
Na Marinha Grande, até final de Outubro, há uma 
exposição sobre vidro Murano para ver no Museu 
do Vidro – Palácio Stephens intitulada Vetreria   
Aureliano Toso. Fundada em Murano - Veneza, no 
ano de 1938 por Aureliano Toso, a  Vetri  Decorativi  
di  Murano, deu um importante contributo para a 
introdução do design no fabrico de vidro em Mu-
rano, tendo contado com Dino   Martens   como 
principal designer. Através da   coleção   de   Lutz   
H.  Holz, que há vários anos tem vindo a reunir um 
importante acervo de vidro de Murano, divulga-se 
a história e o percurso daquela fábrica. Numa 
combinação de inovação, design, arte e ciência, a 
exposição  Vetraria  Aureliano Toso  permite con-
hecer alguns dos melhores exemplares em vidro 
de Murano produzidos por mestres vidreiros e de-
signers, através de processos inovadores à época.
Estes são apenas alguns destaques do calendário 
de exposições que a Rede disponibiliza em 2021. 
Há mais para descobrir no site e app da Rede Cul-
tura 2027, em permanente actualização.

A par as exposições temporárias há muitas out-
ras, de carácter permanente que são de visita 
obrigatória, quer pelo conteúdo das exposições, 
quer, em alguns casos, também pelos elementos  
arquitetónicos  e decorativos que muitos dos eq-
uipamentos culturais desta Rede inscrevem no 
seu edificado. Nesta matéria,  seguem-se algumas 
sugestões imperdíveis:
Complexo Monumental de Santiago da Guarda, 
em   Ansião, um monumento que encerra em si 
três épocas distintas, de onde se sobressai a mais 
antiga, o tempo dos romanos e onde foi descob-
erta e preservada a maior área de mosaico romano 
na Península Ibérica que pode ser  visitada  no seu 
sítio original. Ali funciona também uma oficina de 
arqueologia e um centro de documentação que 
completam um complexo de características únicas.
Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vi-
nhos, agrega vários serviços culturais entre os 
quais a Galeria Municipal, espaço dedicado à 
divulgação das artes plásticas onde, em circuns-
tâncias normais, é possível visitar uma exposição 
diferente todos os meses. O palacete setecentista 
da Quinta do Morgado constitui-se, ele próprio, 

Exposições 
permanentes um 
pouco por toda a rede
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como uma exposição a céu aberto dada a sua ri-
queza  arquitetónica. 
Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, lo-
calizando a escassos metros do Mosteiro, é um 
espaço cultural dinâmico e moderno que ilus-
tra a história do território da Batalha através de 
uma   viagem   que se inicia na formação do uni-
verso, passando pelos registos geológicos e pale-
ontológicos, encontrando os primeiros vestígi-
os humanos, com destaque para a Vila Romana 
de  Collippo, marcando a Batalha Real que ditou 
a independência de Portugal e a construção do 
Mosteiro de Santa Maria da Vitória, exibindo os   
aspetos   socioculturais das gentes desta região 
até à  atualidade. Uma das marcas do  MCCB  é a 
acessibilidade e a inclusão para públicos especiais, 
dispondo de diversas soluções como audioguias, 
vídeo guias, acervo táctil, legendas simplificadas 
ou braile.
Casa do Tempo, em Castanheira de   Pera, é um 
espaço vocacionado para a preservação e va-
lorização do património relacionado com a arte 
tipográfica. Além disso, pretende ser também 
um espaço vivo e dinâmico, impulsionador do 
progresso da região, nomeadamente como cen-
tro de difusão cultural. O edifício, da autoria do 
Arquitecto Paulo Pedroso, é composto por duas 
salas apartadas pelo espaço de  receção, as quais 
procuram reproduzir uma noção de tempo, no-
meadamente através de traços   arquitetónicos   

Casa do Tempo - Castanheira de Pera

O Bombarral, embora sendo um concelho recente, tem uma longa história e uma identidade cultural 
própria e especifica, assente nas centenárias tradições agrícolas, especificamente conectadas com a 
vitivinicultura. O cruzamento de populações de muitas regiões do país que aqui vieram labutar trazendo 
as suas culturas e tradições tornou a cultura do Bombarral única pois foi diretamente influenciada pelo 
que de melhor existe noutros locais e desenhou os seus próprios trajes, cantos e danças criando um 
mosaico único a nível regional e nacional, onde se podem reconhecer os traços habilmente inseridos de 
toda a cultura nacional. Uma história de independência, progresso e pensamento liberal que colocaram o 
nome do Bombarral nas páginas da história de Portugal e que importa redescobrir.
A diversidade e especificidade da cultura bombarralense marcam a diferença em relação a todo o 
restante território abrangido. Temos arqueologia com importantes vestígios da presença do homem 
de neandertal, uma tradição vinícola historicamente vincada com uma qualidade secular comprovada. 
A Mata Municipal, um dos raros vestígios da mata mediterrânica que cobria toda a região quando, no 
século XII, D. Afonso Henriques aforou estas terras aos monges cistercienses de Alcobaça para que as 
desbravassem e povoassem. Quem visita o Bombarral descobre uma jóia única em termos de espaços e 
tradições culturais, gastronomia, vinicultura e meio ambiente. O Planalto da Cesaredas, o Vale do Roto 
e a Serra do Picoto, onde se deu a Batalha da Roliça a 17 de agosto de 1808, no âmbito da Iª Invasão 
Francesa, brindam o visitante com paisagens únicas e recheadas de História.

FALEMOS DE UMA REDE DE ESTILHAÇOS DE ALEGRIA 
A CONTRARIAR O ESCURO DA SOLIDÃO

BOMBARRAL

que revelam impressões associadas à ideia de 
passado e futuro, justificando-se assim o nome 
atribuído a este espaço museológico. A primeira 
sala alberga a exposição permanente, dedicada 
ao jornal local O Castanheirense e num plano mais 
abrangente, à tipografia. Por seu lado, a sala 2, sala 
de exposições temporárias, acolhe iniciativas de 
carácter cultural e pedagógico.
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SINOPSE
Nô pincha! «África para todos»- Exposição de pintura de 
Hamilton Francisco, baseada no seu projeto “Memória e 
Identidade”, onde as suas obras baseando-se na importância 
de África para o mundo, dão a conhecer outras culturas e 
formas de vida.

17
21
NOV

Hamilton Francisco 
- Nô pincha! «África 
para todos» 
Biblioteca Municipal 
Simões de Almeida Tio 
Figueiró dos Vinhos

Pintura

>

SINOPSE
Andreia Santana (1991, Lisboa) vive e trabalha em Nova 
Iorque. Licenciada em Artes Plásticas na ESAD - Escola de Ar-
tes e Design de Caldas da Rainha, foi participante do Progra-
ma de Estudos Independentes em Artes Visuais da Maumaus 
em Lisboa e é actualmente bolseira do programa de Studio 
Art da CUNY, Nova Iorque. 

Rumble Strip | 
Andreia Santana

ESAD IPLeiria
Caldas da Rainha

Artes Plásticas

06
MAI

>

25 JUL

SINOPSE
A Exposição colectiva Ethos reúne artistas com Backgrounds 
diversificados, demonstrando uma variedade de temas, 
técnicas e áreas artísticas, que se unem por refletirem 
vivências e ideais que surgem de uma construção e evolução 
humana, buscando a compreensão pela identidade social e 
cultural, enaltecendo a sua espiritualidade intrínseca.

Exposição Coletiva 
ETHOS

Galeria
Alcobaça

Multidisciplinar

08
ABR

>

30 MAI

De génese agrícola, o concelho do Cadaval, concelho que conta já com 650 anos de existência, 
remontando, no entanto, à pré-história, caracteriza-se pela perseverança e resiliência da sua comunidade, 
habituada ao trabalho e a não baixar os braços perante adversidades. A herança genética e Histórica 
existente na comunidade, faz dela consciente do valor da terra, que dá frutos e que alimenta a casa. A 
Serra do Montejunto, que se eleva a 666 metros no horizonte em direção a Sul, é o ponto no território 
que une as gentes do Cadaval, provocando saudade a quem está longe e confortando quem, cá de baixo, 
a contempla. A força, a sabedoria agrícola e o valor da terra são as características comuns a todos os 
nascidos e criados em terras cadavalenses, que quando partem, sentem a necessidade de regressar e de 
manter os laços existentes, demonstrando que a sua natureza não se quebra na distância.
A diversidade na oferta cultural do concelho do Cadaval, através das suas atividades associativas 
e promovidas pela autarquia, oferecem o contacto com a História e com a génese da população, 
contribuindo para a identidade territorial da Rede 2027. A localização da Real Fábrica do Gelo na Serra 
do Montejunto, acrescenta valor Histórico ao território, na medida em que foi considerada uma raridade 
na Europa, pela originalidade das suas estruturas inovadoras para a época, tendo já sofrido algumas 
intervenções de restauro que contribuíram para preservação deste património tão valioso.

FALEMOS DE UMA REDE DE VIDA E DE PARTILHA, 
DE CONHECIMENTO E DE DESEJO

CADAVAL



MAI - DEZ 2021 21

NATUREZA

Da natureza até à alma 
vai a distância de cada 
experiência

Simulação 
da Viagem do 
Gelo pelo 
Montejunto

Alenquer

Passeio 
Pedestre 
pelas Vinhas 
de Alenquer

Alenquer

18
SET

10H00

Roteiros Imersivos
Sabores, Sentires e Saberes

Vários locais

Natureza

Percursos 
pelo 
Património

Centro Histórico 
Peniche

04
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14H00

Natureza

A identidade cultural de um lugar está, muitas vezes, nos seus lugares mais intocados, onde a 
natureza se revela gratuitamente esplendorosa, pacífica e contagiante. É lá que se bebem as 
raízes dos povos, que se contempla passado, presente e futuro em simultâneo, que se viaja 
através dos mais puros sons, cheiros, cores e se tocam um sem fim de texturas. As sensações, 
essas, são tão profundas quanto a sensibilidade de cada ser humano que se preste a contemplar a 
natureza. Nestas 26 unidades que compõem um só território cultural há uma imensidão de lugares 
imperdíveis entre praias e serras, lagoas e ribeiras, rios e mar, grutas, vales e matas. Ficam algumas 
sugestões de um cardápio que merece ser degustado até à última migalha.

A contemplação do mar é das mais prazerosas ex-
periências que o ser humano pode vivenciar. Cada 
praia tem o seu cheiro, uma paisagem que não se 
repete, uma areia distinta, uma brisa que leva e 
traz o momentum. Vale a pena percorrer a costa 
deste território à procura do seu.
Começando a norte, no concelho de Pombal, a 
praia do Osso da Baleia, situada em plena Mata 
Nacional do Urso, deve o seu nome ao apareci-
mento de um esqueleto de baleia que, segundo 

testemunhos orais, terá dado à costa naquele are-
al no início do século XX. Desde 1998 é considera-
da Praia Dourada por apresentar valores singulares 
do ponto de vista geológico, florístico, faunísti-
co, paisagístico e patrimonial. Em 2004 recebeu 
também o galardão Bandeira Azul, título que tem 
renovado ano após ano. Esta praia de singular be-
leza é também, desde 2005, uma Praia Acessível, 
oferecendo condições e infraestruturas para pes-
soas com mobilidade condicionada.

O  concelho  de Leiria tem uma única praia, a Praia 
do Pedrógão. Uma ‘ilha’ entre o Pinhal de Leiria e o 
Oceano Atlântico, que oferece um extenso areal, 
elevados níveis de iodo, a Arte Xávega e sossego 
aos visitantes. A Estrada Atlântica e a sua extensa 
ciclovia e a proximidade à Lagoa da Ervedeira são 
dois atrativos adicionais de uma estância balnear 
com qualidade certificada pelas bandeiras Azul, 
Praia Acessível e Qualidade de Ouro.
No município vizinho da Marinha Grande há, entre 

Praia Osso da Baleia - Pombal

05
JUN

20H00

Natureza
Natureza e património
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“Terra de Águas e de Artes” é o mote que sintetiza a nossa identidade. Remete para a génese da 
cidade – as águas termais - e para o seu desenvolvimento e afirmação, nos quais as artes e os 
artistas tiveram um papel determinante. Caldas da Rainha é uma cidade que tem como marca 
distintiva a criatividade. Esta criatividade expressa-se em muitos domínios mas ganha particular 
notoriedade nas Artes e no Design. Com uma longa tradição ligada à cerâmica, mas também às Belas 
Artes, Caldas da Rainha é hoje uma cidade que se projecta no futuro ligada à experimentação, ao 
conhecimento e à inovação. A existência de equipamentos culturais de referência, o prestígio das 
suas instituições de ensino, a presença de uma comunidade artística vibrante, contribuíram para que 
ela fosse reconhecida como Cidade Criativa pela Unesco, na área das Artes Populares e Artesanato.

FALEMOS DE UMA REDE

CALDAS 
DA RAINHA

as quatro praias do concelho, uma que se desta-
ca pela singularidade e arquitectura do edificado 
envolvente. S. Pedro de Moel, de carácter urbano, 
limitada a sul e a norte por arribas, está inserida na 
Mata Nacional de Leiria. Trata-se de uma zona de 
elevada beleza natural que proporciona o usufruto 
não só da natureza mas também de equipamen-
tos e eventos culturais durante o ano inteiro. As 
praias Velha, da Vieira e Pedras Negras completam 
a oferta do município da Marinha Grande. 
Entre a Serra dos Candeeiros e o Oceano Atlânti-
co, Alcobaça detém uma longa costa reconhecida 
pela sua beleza natural e diversificada, com nove 
praias para todos os gostos, sendo a maioria delas 
premiadas com Bandeira Azul, Qualidade Ouro e 
Praia Acessível. Entre Água de Madeiros, Pedra do 
Ouro, Polvoeira, Paredes da Vitória, Vale Furado, 
Légua, Falca, Gralha e São Martinho do Porto difícil 
será escolher, sendo que em cada uma delas há 
uma experiência diferente a viver.
Sobre a Nazaré pouco haverá ainda a acrescentar. 
A praia urbana é uma das mais requisitadas do 
país, de identidade marcada pela sua tradição pis-
catória, povo forte liderado por matriarcas e cul-
tura vincada. Mundialmente conhecida pelas suas 
ondas gigantes, a Praia do Norte, à parte a prática 
do surf, é por si só um admirável espectáculo na-
tural. Mas o concelho tem duas outras praias, mais 
selvagens, e onde a experiência de uma ida à praia 
se pode tornar verdadeiramente contemplativa. 
São elas a Praia do Salgado e a Praia do Sul.
O mar encontra-se com o concelho das Caldas da 
Rainha na Praia na Foz do Arelho, onde o exten-
so areal, o cheiro da maresia e as cores do oceano 
atlântico mudam ao sabor do sol. Aqui o mar 
confunde-se com a Lagoa de Óbidos que abraça 

também o município de Óbidos, este servido pela 
Praia do Bom Sucesso que pode muito bem ser o 
sítio certo para registar um pôr do sol inesquecível.
Em Peniche, uma viagem pelas ilhas graníticas 
do Arquipélago das Berlengas, a oeste do Cabo 
Carvoeiro será, garantidamente, uma experiência 
apaixonante e, para os amantes da natureza, um 
dos lugares obrigatórios da parcela do Atlântico 
que banha esta Rede. Com uma paisagem prati-
camente intocada pelo Homem e de grande inter-
esse científico, ali, a fauna e flora encontram-se no 
mais puro estado selvagem. Área protegida des-
de o século XV, por D. Afonso V, hoje é Reserva 
Natural da Unesco, pelo que entre as regras da 
sua preservação está a limitação a 350 visitantes 
diários, sendo os acessos unicamente marítimos 
ou aéreos.
E se as Berlengas são o ex-líbris de natureza em 
Peniche, o conjunto de praias deste município é 
igualmente atrativo, sendo algumas delas sobe-
jamente conhecidas pelas boas condições para a 
prática de surf e de desportos náuticos. Praia do 
Baleal Norte, Praia do Baleal Sul, Praia do Baleal 
Campismo, Praia da Consolação, Praia da Gamboa, 
Praia de Cova de Alfarroba, Praia de Peniche de 
Cima, Praia de São Bernardino, Praia do Medão 
(Supertubos), Praia do Molhe Leste e Praia do 
Porto de Areia Sul compõem a rede de praias vis-
itáveis em Peniche.
Num saltinho mais para sul, quem nunca ouviu 
falar da Praia da Areia Branca? Onde o vento sobre 
areia fina ecoa um som de fundo singular. O mar 
e o areal de perder de vista rasgam, no concelho 
da Lourinhã, outras nove praias: Praia do Areal, 
Praia de Peralta, Praia de Paimogo, Praia de Porto 
das Barcas, Praia de Porto Dinheiro, Praia de Vale 

Frades, Praia de Valmitão, Praia do Caniçal e Praia 
do Zimbral.
E por fim, no ponto mais a sul deste mapa entre o 
Atlântico e a Rede Cultura 2027, Torres Vedras, de-
tentora de 20 quilómetros de uma Costa de Ouro
onde a natureza conhece um habitat por excelên-
cia que exibe várias distinções como bandeiras 
azuis, praias de Qualidade de Ouro, Praia Acessív-
el e Certificação Quality Coast Platina. Nestes 20 
quilómetros de costa há grandes areais dourados 
e pequenas praias abrigadas entre rochedos, como 
a Praia da Mexilhoeira. Nalgumas praias, como a 
Formosa, há pequenas piscinas naturais e noutras, 
como Fisica, Mirante, Navio e Vigia, há ondas que 
desafiam os praticantes de desportos de mar. Não 
faltam pretextos para conhecer e viver o litoral 
de Torres Vedras mas é a Santa Cruz que cabe o 
lugar de destaque. “Praia que a natureza fez radi-
ante e formosa… um dos mais fascinantes lugares 
de repouso e sonho que existe no mundo…” assim 
descreveu o poeta João de Barros esta terra eter-
na enamorada de poetas e terra do mais belo sol 
poente que se distingue-se pela sua beleza natu-
ral, pelos seus extensos areais e pelo imponente 
Penedo do Guincho, eterno guardião da pitoresca 
aldeia de pescadores.

No sentido inverso ao da natureza, saltando do 
mar para rios e ribeiras, os municípios da Rede 
mais a norte são ricos em águas frescas, calmas 
e paisagem verdejante onde o xisto predomina. 

Sentir o poder 
de águas frescas 
e cristalinas

NATUREZA
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Mais uma vez, de cima para baixo, mesmo na pon-
tinha do mapa, Castanheira de Pera, faz contrastar 
a pequena dimensão geográfica do concelho com 
a imensidão da sua beleza natural, sendo a Ribei-
ra de Pera que alimenta muitos dos seus lugares 
mais inspiradores. Num vale onde reina o verde, a 
Ribeira de Pera percorre turbilhante o seu camin-
ho, despenhando-se abrutamente de açude em 
açude, de cascata em cascata, numa mescla de 
tons verde água e de sons vários, num cenário na-
turalmente inexplorado. As piscinas e os carretei-
ros que ligam a serra à ribeira proporcionam aos 
visitantes uma multiplicidade de prazeres que se 
desdobram em atividades que vão desde a aven-
tura ao simples desfrutar relaxante da natureza.
Ali colado, o município de Pedrógão Grande con-
vida, por exemplo, à descoberta da Praia Fluvial do 
Mosteiro, também ela fornecida pela linha de água 
da Ribeira de Pera. Uma praia rural, perfeitamente 
enquadrada na paisagem, um lugar de natureza 
por excelência, longe das multidões, onde para 
além de se desfrutar da boa qualidade do ar e da 
água, se pode também contatar diretamente com 
algum do património histórico e cultural daquele 
lugar.
Continuando em busca de cenários verdejantes, 
por entre escarpas e cursos de água doce Figue-
iró dos Vinhos inscreve-se na lista dos lugares 
obrigatórios com as suas fragas rasgadas pelas 
águas da Ribeira de Alge que dão lugar a uma das 
mais referenciadas praias fluviais do país, a Praia 
das Fragas de S. Simão. Ali impõe-se um miradouro 
com vista para a Aldeia do Xisto do Casal de São 
Simão e para a praia fluvial, lugares de paz, de 
silêncio e contemplação que não deixam ninguém 
indiferente.

Saltando até Alcanena, impõe-se o percurso in-
terpretativo dos Olhos d´Água do Alviela que se 
desenvolve desde a nascente do Alviela ao su-
midouro da ribeira dos Amiais, um dos raros cursos 
de água superficiais do maciço calcário estremen-
ho que forma estruturas geológicas de rara beleza 
ao atravessar os calcários do Jurássico Médio. A 
sua beleza geológica rodeada pela vegetação 
mediterrânica essencialmente arbustiva torna 
este percurso um dos mais atrativos da região. Na 

lapa da Canada, a ribeira dos Amiais encontrou, 
em profundidade e ao longo de cerca de 200 met-
ros, o seu trajeto preferencial. Mais a jusante, a 
natureza criou uma importante estrutura cársica 
natural, a janela cársica, que deixa observar a ribei-
ra a circular em profundidade e vários níveis de 
grutas calcárias formadas ao longo de milhões de 
anos. Estas grutas são agora um importante abrigo 
de maternidade de uma colónia de morcegos que 
traz ao Alviela, todos os anos, mais de 5000 in-

NATUREZA

Apesar de ser um concelho relativamente recente, fundado em 1914, as primeiras referências que
temos surgem no século XIII numa sentença lavrada pelo Rei D. Afonso V cuja questão era a autorização 
dada aos pastores do Coentral para utilização dos baldios da Serra da Lousã na atividade da pastorícia. 
Mais tarde já no princípio do século XIX, por força desta mesma atividade de pastoreio e da Ribeira de 
Pera, surgem as primeiras indústrias da lã. Todavia, na pré-história havia já vestígios destes territórios. 
A identidade cultural deste município está estreitamente ligada às suas atividades económicas que 
moldaram as gentes. Por força de uma atividade industrial pujante que ditou a desanexação das então 
freguesias de Castanheira de Pera e Coentral do concelho de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera 
torna-se um importante centro industrial de lanifícios. Por conta desta conjuntura o concelho sofre uma 
certa influência, motivada pela movimentação de pessoas, sobretudo técnicos especializados, oriundos 
de várias regiões concretamente de cidades onde a indústria têxtil era desenvolvida e que acabaram 
por influenciar toda a nossa identidade cultural e nos tornar uma região com hábitos menos rurais, mais 
próximos de uma certa urbanidade. Apesar de sermos um pequeno concelho em área e em número de 
habitantes, encastrado num vale da Serra da Lousã, acreditamos que a nossa mais valia para esta rede é 
muito interessante pela nossa curiosa história, pelos nossos monumentos, pela nossa gastronomia, pela 
nossa paisagem natural, pelos costumes, pelas tradições e pela nossa forma de estar aberta e cordial.

NÓS SOMOS AS CIDADES, NÓS TECEMOS O ENCONTRO 
DOS HOMENS E DAS MULHERES COM O TRABALHO 
QUE TRANSFORMA E CRIA

CASTANHEIRA 
DE PERA
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Falar da identidade cultural de Figueiró dos Vinhos é falar de memória, de consciência e de 
continuidade. A nossa história, geografia e interações criaram uma identidade cultural muito vincada 
e reconhecida pelos figueiroenses, que se vai perpetuando, de geração em geração. Há, desde logo, 
alguns elementos que nos marcam, diferenciam e que procuramos preservar e dar a conhecer. A sua 
longa história encontra-se presente na memória coletiva e no património que nos deixou. Terra de 
conventos, a sua doçaria conventual perde-se nas brumas da memória, perdura e reinventa-se. Simões 
de Almeida Júnior e Simões de Almeida (sob.º) por aqui nasceram e andaram, Malhoa e Henrique Pinto 
por aqui passaram e acabaram por ficar, construindo casa. Estas figuras maiores da história da Arte em 
Portugal deixaram um vastíssimo legado associado a Figueiró dos Vinhos. Não podemos deixar de falar 
nas histórias e lendas, nas artes e ofícios, nos sabores e numa linguagem própria intimamente ligadas 
à geografia do território. Montes e vales, rio e ribeiras deram vida a azenhas e a ferrarias, marcas num 
território que persistem na paisagem, na memória e nos receituários das casas e dos restaurantes. 
A alvorada da industria têxtil em Figueiró dos Vinhos e em Castanheira de Pera fez surgir uma gíria 
própria (laínte), provavelmente desenvolvida pelos comerciantes ambulantes de têxteis da localidade 
do Fontão Fundeiro, dando um carácter secreto às suas conversas.

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

divíduos. Antes de desaguar no rio Alviela e já a 
circular novamente à superfície, a ribeira dos Ami-
ais produziu um canhão flúvio-cársico, estreito, 
encaixado na paisagem, de vertentes íngremes, 
verdadeiramente impressionante. No início deste 
canhão encontra-se o poço escuro, uma cavidade 
cársica protegida por um dique de betão que, na 
época chuvosa, expele água com uma intensidade 
que deixa antever a importância do maciço como 
reservatório de água doce subterrânea. E a nas-
cente do Alviela, uma das seis nascentes cársicas 
permanentes do maciço, é a que tem o maior cau-
dal e dá origem ao rio Alviela que, logo nos primei-
ros metros do seu trajeto, permite-nos ter a bela 
Praia Fluvial dos Olhos d´Água.

Subir uma serra, ziguezaguear pelos seus trilhos, 
explorá-la, é sempre uma descoberta mesmo que 
se repita a visita. Conhece a Serra da Portela? 
Também conhecida por Serra do Anjo da Guarda, 
em Ansião, prima pela vista privilegiada sobre o 
Vale de Pousaflores e pela sua ornamentação na-
tural de orquídeas selvagens, plantas rupícolas e 
outras, entre as quais “cucas” e erva de Santa Ma-
ria. O património natural assume um brilho espe-
cial nesta serra, onde o aroma fresco do tomilho se 
espalha a cada pegada enquanto se aprecia a pais-
agem em volta. Através da mão do Homem nascer-
am vários projetos: moinhos de vento tradicionais, 
subida à serra na sexta-feira Santa em Via Sacra, 
capela em honra do Anjo da Guarda, um abrigo 
para caçadores, uma associação de caçadores, um 
miradouro e o Ciclo do Pão, criado com o objetivo 
de reavivar e manter a tradição ligada aos moin-
hos existentes na região e à confeção da broa e 
do pão. Fazem ainda parte da Serra de Ansião, que 
faz a transição entre a Beira Litoral e o Ribatejo, as 

serras da Ameixieira, de Casal Soeiro, do Castelo e 
dos Arquides.
A Serra de Alvaiázere, a mais elevada do Maciço 
de Sicó, com 618 metros de altitude é um lugar 
que inspira à evasão por entre uma grande va-
riedade de fauna e flora que pode ser explorada 
através de seis diferentes percursos pedestres que 
evidenciam a riqueza do património paisagístico 
e o extraordinário património geológico, arque-
ológico, arquitectónico e etnográfico, fortemente 
marcados pela sua geomorfologia. Uma vez aqui, 
vale também a pena a passagem pela Mata do 
Carrascal, junto à vila, de uma paisagem verde-
jante de rara beleza.

Descendo a Tomar, há encontro marcado com a 
Mata Nacional dos 7 montes. Cerca de 39 hectares 
que fazem a ligação ao Castelo e à Cerca do Con-
vento de que fazia parte integrante, sendo usa-
da pela Ordem de Cristo como área de cultivo e 
recolhimento. No meio da sua vegetação frondosa 
de que fazem parte ciprestes, olaias, carvalhos e 
oliveiras seculares vai-se tendo também contac-
to com parte do património histórico da cidade 
templária onde se impõe igualmente a visita aos 
jardins e margens do Rio Nabão.
De volta às serras e bem mais a sul, nos concelhos 
de Cadaval e Alenquer, a Serra de Montejunto é o 
miradouro natural mais alto da Estremadura. Este 

Ó serra que vais 
tão alta...

NÓS SOMOS AS CIDADES, NÓS GUARDAMOS O JUSTO 
E O INJUSTO, O ESPLENDOR E A AGONIA, NÓS TRAZEMOS 
A LUZ E O SILÊNCIO AOS VOSSOS CORAÇÕES

NATUREZA
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maciço calcário, meio desgastado pela ação erosi-
va dos ventos salinos que vêm do oceano eleva-se 
a 666 metros de altitude e apresenta-se numa 
silhueta arqueada e poderosa que polariza toda 
a paisagem envolvente, avistando-se de muito 
longe. Dali podem avistar-se, em dias claros, hori-
zontes tão vastos que para norte atingem as ilhas 
Berlengas, o Cabo Carvoeiro e o Sítio da Nazaré, 
para Sul, as cristas recortadas da Serra de Sintra e 
as planuras de Montemor e para este os terrenos 
da lezíria até bem perto de Santarém.

Foram precisos milhares de anos para que a na-
tureza construísse com toda a sua mestria longos 
cursos de grutas de beleza ímpar, das quais se 
conhece ainda uma pequena parte. As maiores de 
Portugal, as Grutas de Mira de Aire, inserem-se no 
território da Rede Cultura 2027, mais precisamente 
no concelho de Porto de Mós. Delas conhecem-se 
11 quilómetros, dos quais 600 metros são visitáveis. 
Este monumento natural é como uma entrada na 
máquina do tempo que leva por uma viagem en-
tre as suas salas, lagos e grandiosas galerias numa 
experiência inesquecível. Neste concelho há mais 
duas grutas visitáveis, as de Alvados e de Santo 
António, formadas quando ainda os dinossauros 
habitavam aquela serra.
Mesmo ao lado, no concelho da Batalha, as Gru-
tas da Moeda e consideradas das mais belas da 
região, foram descobertas ocasionalmente, em 
1971, por dois caçadores que perseguiam uma ra-
posa que se refugiou num algar existente no meio 

do bosque. Entraram e ao percorrer o seu interior 
aperceberam-se da sua beleza, com galerias re-
pletas de inúmeras formações calcárias. Esta gruta 
tem uma extensão visitável de 350 metros, uma 
profundidade de 45 metros abaixo da cota de en-
trada e uma temperatura constante que ronda os 
18.º C. Uma vez aqui vale ainda a pena também a 
visita ao Ecoparque Sensorial da Pia do Urso com 
vários trilhos e percursos pedestres em plena na-
tureza, inserido na Serra de Aire e Candeeiros.
A gruta da nascente do Almonda, no concelho 
de Torres Novas, desenvolve-se ao longo de mais 
de 10 quilómetros, constituindo um verdadeiro 
santuário da espeleologia nacional já que, no seu 
conjunto, representa a mais extensa rede cársica 
atualmente conhecida em Portugal. Compõe-se 
de várias ribeiras subterrâneas que dão origem à 
nascente do rio Almonda e, no que respeita ao pa-
trimónio cultural, destaca-se a existência de várias 
jazidas arqueológicas, que vão desde o Paleolítico 
Inferior até à época Romana. Neste município, o 
encontro com a natureza pode também ser mar-
cado para a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 
considerada pela Unesco, desde 1981, Reserva da 
Biosfera, sendo reconhecida como uma amostra 
representativa de um ecossistema terrestre onde 
se procuram formas de conciliar a conservação da 
biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.
Também o concelho do Bombarral foi presentea-
do pela natureza com dois conjuntos de grutas na 
vertente oeste do Vale do Rôto. A Gruta Nova da 
Columbeira e a Gruta da Lapa do Suão. A primei-
ra, nas imediações da aldeia da Columbeira, foi 
descoberta em 1962 durante os trabalhos de uma 
pedreira. É uma das grutas portuguesas que cons-
titui referência para o Paleolítico Médio, tendo 
fornecido evidências claras de uma ocupação da 
espécie Homem de Neandertal. A segunda, per-

tence ao conjunto de arqueossítios conhecidos 
desde o século XIX. Nela encontram-se vestígios 
do Paleolítico Superior, período atestado pela ar-
queofauna e indústria lítica, além de níveis mais 
recentes do Neolítico, fornecendo espólio impor-
tante como ídolos-placa decorados, pequenas es-
tatuetas zoomórficas de coelhos e uma estatueta 
antropomórfica em terracota. A gruta terá ainda 
recebido o depósito secundário de ossos hu-
manos, um nível tumular (ossário) com evidências 
de carbonização do material ósseo de cronologia 
provavelmente coincidente com a Pré-história 
Recente (Neolítico ou Calcolítico). À Idade do Co-
bre pode ser atribuída uma relevante quantidade 
do material lítico e das formas cerâmicas exuma-
das, sem esquecer evidências de uma ocupação 
da Idade do Bronze, marcada pela descoberta de 
uma taça decorada no interior com ornatos bruni-
dos, formando um motivo floral.

Grutas, o mais belo 
mistério do mundo 
subterrâneo

A identidade cultural de Leiria assenta numa forte dinâmica empresarial, na convivência intercultural e 
revela-se num território criativo e empreendedor. O Município de Leiria foi o que impulsionou a criação 
da Rede, com o objectivo de apresentar uma candidatura a Capital Europeia da Cultura, aproximando e 
integrando na mesma outros municípios e diversas comunidades e respectivos ativos culturais. Constituiu 
uma equipa de trabalho que tem vindo a dinamizar o trabalho colaborativo em rede e um processo que 
levou à definição do território de intervenção, investindo fortemente na sua implementação. Assumiu 
ainda a dinamização e implementação de mecanismos de reflexão e diagnóstico a 26, com dimensão local, 
regional, nacional e internacional. Nada disto seria possível se não fosse a presença de um movimento 
associativo pujante, que tem vindo a dinamizar projetos de formação e expressão artística e cultural, 
associado a um município que tem dado prioridade ao investimento na cultura e apostado no apoio aos 
agentes culturais e no empreendedorismo cultural. Este trabalho colaborativo deu origem a um sistema 
de criação e produção cultural participado pela comunidade que, em parte, se alimenta e desenvolve 
a si próprio, e que tem permitido o surgimento de várias estruturas de criação artística profissional na 
região de Leiria. Este sistema é fundamental para o enriquecimento e a consolidação desta rede no 
futuro. Por outro lado o Município de Leiria possui uma herança patrimonial com milénios de existência 
da qual resultam diversos testemunhos materiais e imateriais que enriquecem significativamente o 
acervo patrimonial e a identidade cultural do território da rede. O património natural é outra das marcas 
impactantes desta região, pela diversidade biológica, geológica e ambiental com que contribui para a 
definição do território da rede.

PROCLAMAMOS AQUI O FUTURO
O FUTURO DA NOSSA CIDADE

LEIRIA

NATUREZA
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Enquanto houver 
memória perpetuam-se 
as tradições

MEMÓRIA

O garante da preservação da memória de cada lugar reside muitas vezes nas 
iniciativas das associações, colectividades e dos próprios municípios que não 
deixam desaparecer usos e costumes ancestrais do seu povo. As filarmónicas 
e os ranchos folclóricos, por exemplo, têm tido ao longo dos anos um papel 
de relevo nesta matéria e muito do que se sabe hoje a eles se deve.

Alenquer celebra de 12 a 16 de maio a XXXVIII Fei-
ra da Ascensão, no Parque Urbano da Romeira. A 
festa anual daquele município, de forte cariz tradi-
cional e etnográfico onde nunca faltam o folclore, 
a dança e os cantares é inspirada pelo Dia da Es-
piga, feriado local e tem-se afirmado, ao longo de 
mais de três décadas, como espaço e momento de 
divulgação das potencialidades do concelho de 
Alenquer nas suas vertentes económica e cultural.
Peniche também abraça o mês de maio com a Cel-
ebração do Dia Internacional dos Museus, no dia 
18 e as Comemorações do Dia Nacional do Pesca-
dor, de 29 a 31.
Em Pombal maio é Mês do Marquês – Festival 
Pombalino, nos dias 22 e 23, no Museu e Praça 
Marquez de Pombal. Recriação de um evento 
alusivo à temática Festa, Cultura e Sociabilidade 
no período pombalino, que pretende promover a 
vida e obra de Sebastião José de Carvalho e Mello 

e a sua época. A partir da criação de quadros in-
spirados no século XVIII e com recurso à música, 
ao teatro e à dança, pretende-se a produção de 
espetáculos pluridisciplinares, que recriem ambi-
entes barrocos, nomeadamente um sarau do sécu-
lo XVIII, com música, dança e poesia; retratos da 
época com quadros comentados do quotidiano e 
oficinas pedagógicas.
Também em maio arranca a iniciativa Baile dos 
Pastorinhos, um evento que percorre vários mu-
nicípios da Rede Cultura 2027 até Outubro. O pro-
jeto centra-se na promoção e estudo das danças 
tradicionais da Alta Estremadura, com especial 
foco no publico infanto-juvenil em idade pré-es-
colar e escolar, em formato de Baile Comunitário 
podendo envolver a demais comunidade educa-
tiva (com formação creditada para professores e 
oficinas pedagógicas - também creditadas - para 
educadores, animadores e professores). “Baile dos 

Pastorinhos é um trabalho em parceria real e ativa 
no território e na Rede Cultura. Se herdamos da 
política do espírito a degradação da imagem do 
folclore nas populações, importa fazer o trabalho 
inverso: regressar ao terreiro e devolver a dança 
ao corpo e à vida de cada um de nós.”
Os objectivos do evento centram-se na devolução 
de competências e sensibilidade para a salvaguar-
da das danças tradicionais e popular; conhecimen-
to de técnicas, pedagogias de intervenção para o 
ensino da dança; desenvolvimento da capacidade 
de análise, interpretação da ficha etnocoreográfi-
ca, noção e reconhecimento da estrutura rítmica 
coreográfica e conhecimento de algum reportório 
tradicional local. Todos os meses há Baile dos Pas-
torinhos em diferentes concelhos da Rede. A in-
formação detalhada sobre cada um dos momen-
tos pode ser consultada no site e app da Rede 
Cultura 2027.
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Peniche abre o mês de junho com a cerimónia 
de divulgação e entrega de prémios da iniciativa 
Vamos fotografar as nossas tradições, aos vence-
dores da fase intermunicipal, em cada município. 
O município inaugura ainda em junho a Rota das 
Igrejas – Itinerário pelo Património Religioso do 
Concelho de Peniche que se estende até outubro.
Ourém comemora a 18 o Dia Internacional dos 
Museus com o lançamento do jogo Descobre as 
Diferenças que possui imagens da Vila Medieval 
manipuladas de modo a ter diferenças face às im-
agens reais. Cabe aos jogadores encontrar essas 
diferenças através da visita ao local. No verso, as 
imagens são complementadas com questões/cha-
radas, para desafiar ainda mais os participantes. 
Esta iniciativa, da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Ourém e do Museu Municipal de 
Ourém está dependente da evolução da pandem-
ia, pelo que a informação é atualizada nas plata-
formas online.
Também em Ourém, nos dias 24 e 25 de junho 
acontece o IX IWRT-Workshops Internacionais 
de Turismo Religioso. Uma organização da ACISO 
- Associação Empresarial Ourém – Fátima. O pro-
grama e regulamento do evento podem ser con-
sultados no site e app da Rede Cultura.
Julho é assinalado pela Festa Templária, em Tomar 
que acontece entre os dias 8 a 11, na Mata Nacional 
dos Sete Montes e Convento de Cristo, com sem-
inários, Assalto ao Castelo, acampamento, visitas 
guiadas, entre outras atividades.

MEMÓRIA

A identidade cultural de um município baseia-se, em parte, na memória do território, associada a figuras 
de relevo como D. Lourenço Vicente, Dr. João das Regras ou as suas extensas descobertas cientificas 
associadas à paleontologia. Por outro lado, surgem outro inputs que têm vindo a ser explorados e 
resgatados enquanto identidade territorial, como o amor de D. Pedro e D. Inês que marcam a presença 
em terras de Moledo (aldeia do concelho da Lourinhã) onde assinalavam os seus encontros ocultos, ou a 
Batalha do Vimeiro, dentro da resistência às invasões napoleónicas. Contudo a identidade não se marca, 
apenas pelo passado, pela memória, mas sim por um investimento na área da educação para a cultura, seja 
por um lado o respeito pelo património, material e imaterial, como pela educação para a cultura e as artes, 
naquilo que é a sua programação cultural, pela qual o Município se tem pautado. Com uma forte marca na 
área da música, pelo seu histórico na formação pedagógica das bandas filarmónicas, mas também por um 
conjunto de iniciativas que se inserem na programação cultural do Município que têm vindo a despertar a 
fruição cultural eclética. 
Esta rede, sem dúvida, é uma forma de ampliar a oferta cultural de todos os municípios que a integram, 
seja do ponto de vista da integração de projetos culturais de outros territórios, seja do ponto de vista 
do seu folclore ou da sua linha de programação autárquica. Existirá, desta forma, uma maior oferta aos 
munícipes de todos os territórios que integram a rede, no que se refere à fruição cultural e artística. Por 
outro lado, será uma forma de integrar a diversidade cultural de todos os territórios capaz de criar uma 
identidade cultural mais alargada, seja através das mais valias diferenciadoras do nosso município, seja por 
aquilo que, certamente, vamos fruir de todos. Essa é a mais valia de uma rede, sempre. Qualquer elemento 
da rede contribui para a diversidade. A diversidade é uma riqueza.

NÓS SOMOS AS CIDADES, NÓS TECEMOS O ENCONTRO 
DOS HOMENS E DAS MULHERES COM O TRABALHO 
QUE TRANSFORMA E CRIA

LOURINHÃ
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MEMÓRIA

No dia 15 deste mês inaugura o Mercado Medi-
eval de Óbidos que se estende até ao final do 
mês de Agosto. O Mercado Medieval de Óbidos, 
que se realiza desde 2002, como evento de ani-
mação histórica, é uma festa que se espalha pela 
Vila de Óbidos, enchendo-a de cor, música, chei-
ros e trajes de época, transportando este burgo 
para a Idade Média. Esta celebração, que traz à 
vila artesãos e mercadores, jograis, trovadores, al-
mocreves, bruxas e alquimistas, camponeses, es-
cudeiros, cavaleiros e homens de armas, fidalgos, 
nobres e realeza, é, sem dúvida, um momento de 
muita agitação que permite recriar o ambiente de 
festa e alegria em tempos idos, com uma vivência 
sem par. No verão, durante alguns dias, a Vila de 
Óbidos veste-se de medievo com tabernas, es-
petáculos de animação, teatro, música, recriação 
histórica, torneios e trajes de época, artes e ofíci-
os, para deleite de todos os que a visitam nesta 
época.
E em Figueiró dos Vinhos há Festas da Feira de 
São Pantaleão de 26 a 28 de julho, mês de São 
Pantaleão e de uma tradição com mais de 500 
anos. O culto deste santo mártir, aliado à real-
ização de uma feira franca de génese medieval, 
foi razão para todos os anos, se comemorar, em 
Figueiró, as Festas da Feira de S. Pantaleão.
Além destes destaques há outros eventos dedi-
cados à preservação da memória deste território 
que podem ser consultados nas plataformas on-
line da Rede.

Na génese da identidade cultural do Município da 
Nazaré está o Mar. A pesca, atividade ancestral da 
comunidade do território do concelho, permitiu 
a criação de uma identidade cultural, que sendo 
una, se foi transformando em outros saberes 
adquiridos com as várias funções subsidiárias 
da prática da pesca. Temos, como exemplo, a 

NÓS SOMOS AS CIDADES, OS FEIXES DE DESASSOSSEGO 
QUE ACENDEM A IMAGINAÇÃO E DÃO DE BEBER À MEMÓRIA

NAZARÉ
seca do peixe ao sol, testemunho maior de uma 
vivência marítima. Ligada à pesca está a devoção, 
em particular, a Nossa Senhora da Nazaré, mas 
também ao Sr. dos Passos, em que os três dias de 
procissão se revelam como o expoente máximo 
de uma manifestação cultural, de cariz religioso, 
que se iniciou no ano de 1619. O Concelho da 
Nazaré, pela sua diversidade, possui uma outra 
vertente cultural, mais ligada às atividades 
agrárias, localizadas nas freguesia de Famalicão 
e Valado dos Frades, não esquecendo o local de 
Fanhais, na freguesia da Nazaré. Temos, por isso, 
e muito sucintamente, que a identidade cultural 
de uma qualquer comunidade sendo mutável não 
deixa de ter, na sua raiz, um percurso histórico, 
onde a componente social e económica tem 
fundamental importância. O Concelho da Nazaré 
preserva ainda muita dessa identidade, plasmada 
numa diversidade de usos e costumes que as 
populações do concelho ainda mantêm, posto 
que as tradições culturais, passadas de geração 
em geração, e as políticas culturais levadas a cabo 
pelo município, têm permitido essa rememoração, 
consolidadas num conjunto de iniciativas culturais 

de cariz etnológico e etnográfico.
Num território em que as atividades económicas 
mais antigas são as ligadas à terra e ao mar, a 
Nazaré permite-se, como se disse, apresentar 
essa diversidade cultural, tantas vezes retratada 
por escritores, pintores, fotógrafos e mesmo 
imortalizada em filmes que pretendiam, e assim o 
conseguiram, dar a conhecer uma comunidade, um 
“museu vivo”, como tantas vezes foi apelidada no 
meio da arte, como exemplo da luta ancestral entre 
o Homem e o Mar. Sem dúvida que a Nazaré não 
poderia passar ao lado deste projeto, posto que a 
sua importância cultural, a sua antiguidade, de que 
se destacam a existência do Santuário Mariano mais 
antigo da Península Ibérica, os campos de Valado 
dos Frades (Várzea da Nazaré), a Duna da Aguieira 
(a maior duna consolidada da Europa), entre outros 
valorosos predicados que existem, e vivem, no 
concelho da Nazaré, apenas poderão constituir-se 
como uma mais valia, no âmbito do projeto Rede 
Cultura 2027.
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SINOPSE
Assinalar o Dia Mundial da Tolerância com Damião de Góis, 
ele próprio um exemplo de cidadania, tolerância e de defesa 
dos Direitos Humanos.

20
NOV

Damião de Góis, 
não há meninos 
diferentes, 
pois não? 

Museu Damião de Góis 
e das Vítimas 
da Inquisição - Alenquer

Multidisciplinar

MEMÓRIA

A grande diversidade e riqueza do património natural, ambiental, histórico e 
económico e o caráter empreendedor das suas gentes. Estas características 
são únicas e definem o ADN da Marinha, que não seria a Marinha Grande que 
hoje se conhece, se há anos atrás não houvesse abundância de matéria prima 
argilas, sílica e lenha que justificou em 1748, a transferência da fábrica de vidros 
de Coina para a Marinha Grande e em 1769 a instalação da Real Fábrica de 
Vidros sob a direção de Guilherme Stephens.

NÓS SOMOS AS CIDADES, NÓS GUARDAMOS O JUSTO 
E O INJUSTO, O ESPLENDOR E A AGONIA, NÓS TRAZEMOS 
A LUZ E O SILÊNCIO AOS VOSSOS CORAÇÕES

MARINHA 
GRANDE

SINOPSE
O projeto “Baile dos Pastorinhos” nasceu em Leiria, lançado 
pela Associação Folclórica da Região de Leiria – Alta Estrema-
dura (AFRLAE) e tem como objetivo preservar as danças 
tradicionais, envolvendo no«as suas atividades alunos e co-
munidades de cinco concelhos da região até outubro de 2021.

MAI
JUN
JUL
AGO
SET

Baile dos 
Pastorinhos

Vários locais

Multidisciplinar

SINOPSE
Caracterizar a cerâmica produzida nas Caldas 
enriquecendo as colecções municipais de cerâmica, dando 
simultaneamente um incentivo àqueles que a produzem, em 
tempos rigorosos, foi o duplo objectivo desta iniciativa da 
Câmara Municipal. Da cerâmica contemporânea de autor, 
às práticas mais tradicionais como a olaria e o figurado, 
passando pelo design, são mais de 100 peças que irão ser 
apresentadas.

Programa de 
Aquisições de 
Cerâmica 20-21
Museu da Cerâmica - 
Caldas da Rainha

Memória

15
NOV

>
31 JAN 
2022
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ROTEIROS IMERSIVOS

Cada município da Rede Cultura 2027 criou um roteiro de con-
vite à descoberta dos seus Sabores, Sentires e Saberes que, 
durante o mês de maio, proporcionou uma viagem de desc-
oberta aos lugares mais emblemáticos, património histórico, 
natural, gastronomia e práticas culturais de cada um destes 26 
lugares, através de visitas guiadas, degustação de iguarias e 
momentos performativos exclusivos.

Sob o nome de Roteiros Imersivos levaram os participantes a 
uma espécie de mergulho exploratório pelo que de mais in-
teressante cada um destes lugares tem para mostrar, em jeito 
de espreitadela por baixo do véu que cobre o imenso espólio 
histórico, natural, gastronómico e cultural a conhecer.

Visitas a museus, mosteiros, castelos, igrejas, capelas, fortes, 
moinhos, teatros, miradouros, adegas, praias, serras, ex-
posições, concertos e outras atuações, sempre bem acompan-
hados dos melhores comes e bebes, são exemplos do que os 

participantes puderam encontrar nos programas destes Rotei-
ros Imersivos.

Os primeiros municípios a inaugurar a agenda foram, no dia 
8 de maio, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Sobral de Monte 
Agraço e Torres Novas. Seguiram-se Alcanena, Alcobaça, Al-
vaiázere e Ansião no dia 15. Arruda dos Vinhos, Batalha, Bom-
barral, Cadaval, Caldas da Rainha, Castanheira de Pera, Figueiró 
dos Vinhos e Ourém apresentaram os seus programas no dia 
22 de maio e Alenquer no dia seguinte, dia 23. Dia 29 o convite 
foi dos municípios de Leiria, Lourinhã, Marinha Grande, Nazaré, 
Óbidos, Pedrógão Grande e Tomar.

A participação foi limitada a 10 participantes por roteiro que se 
inscreveram no site e na app da Rede Cultura 2027. Cada pes-
soa participante pôde integrar apenas roteiros de municípios 
que não o seu.

Veja os programas
dos roteiros em

www.redecultura2027.pt

À descoberta dos Sabores, 
Sentires e Saberes  
de um culto, sensível  
e apetitoso território
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O centro histórico de Óbidos, uma viagem ao 
Idade Média, acolhe a Rede de Museus e Galerias, 
contando com seis espaços museológicos. 
Destacamos ainda as livrarias que integram o 
projeto Óbidos Vila Literária, igrejas e outros 
monumentos que atraem à vila cerca de um 
milhão e meio de visitantes, anualmente. O 
concelho conta, por outro lado, com um conjunto 
de festividades e celebrações de âmbito popular, 
entre as quais, peregrinações aos padroeiras dos 
vários lugares, com destaque para a Festa Popular 
do Santo Antão. A gastronomia do concelho é 
variada, mas especial ênfase vai para os pratos 
de peixe e marisco pescados na Lagoa de Óbidos. 

NÓS SOMOS OS CRIADORES, NÓS TRAZEMOS DO ESCURO 
À NOSSA FRENTE AS CENTELHAS PARA FAZER A MANHÃ

ÓBIDOS

Por fim, um calendário de eventos temáticos 
preenche a agenda cultural deste município que 
liga a história, o património e a identidade de 
Óbidos. O Município de Óbidos, ao longo dos anos, 
tem tomado medidas assertivas para desenvolver 
um programa cultural que pudesse ser reconhecido 
a nível nacional e internacional. Porém, a estratégia 
Óbidos Vila Literária e o seu consequente 
reconhecimento por parte da Unesco enquanto 
Cidade Criativa da Literatura, é presentemente 
uma das mais-valias que Óbidos apresenta. 
Naturalmente que o centro histórico constitui-
se como um dos principais valores culturais do 
município.

A expressão identitária das gentes de Ourém vem de há muito - o Município percorre mais de 800 anos 
de história -, e o imenso filão cultural que aqui reside encontra reforço no património natural que oferece 
cenários grandiosos. Os hábitos de vida deste povo adaptaram-se e afeiçoaram-se à terra moldada pela 
diversidade e contraste da paisagem. A sul proliferam os calcários e a vista alcança serras com alguma 
impetuosidade, designadamente as Serras de Aire e Candeeiros. Em Ourém, acontecem manifestações 
culturais genuínas que configuram a nossa identidade cultural, obra de dezenas de agentes culturais 
resilientes e cooperantes, que olham os desafios do futuro repletos de memórias vivas. O Município de 
Ourém traja um movimento cultural enérgico. A capacidade realizadora das instituições e dos agentes 
culturais acaba por ter repercussões bastante positivas neste projeto. No caso concreto da Câmara 
Municipal, a nomeação de um interlocutor com ligação direta ao grupo operacional, que faz a ponte 
com o executivo, serviços e as entidades culturais, abrevia a interação e o processo colaborativo em 
rede. A dinâmica gerada em torno do projeto estimulou sinergias e acionou mecanismos de ajustamento 
organizacional para corresponder aos reptos. É nosso entendimento que a Rede Cultura está a fazer “boa 
pescaria” e Ourém tem desempenhado o seu papel de congregar sensibilidades culturais diversificadas, 
reveladoras de capacidade de realização, para se atingirem objetivos comuns.

NÓS SOMOS AS GERAÇÕES, NÓS DEIXAMOS FERMENTAR 
EM NÓS O FUTURO E O PASSADO DO MUNDO

OURÉM

À descoberta dos Sabores, 
Sentires e Saberes
de um culto, sensível 
e apetitoso território
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Em família tudo ganha 
outra dimensão

FAMÍLIA

A família ganhou uma dimensão diferente nestes tempos de exceção. Os 
que amamos, aqueles com quem vivemos, com quem partilhamos a correria 
dos dias, dos meses, dos anos, de uma vida... são também aqueles que mais 
recebem de nós e que mais nos dão. O tempo em família, as actividades em 
família, a partilha e a descoberta em família, reclamaram a necessidade de 
estarmos mais com os nossos, de fazermos coisas juntos, de darmos mais 
atenção a quem é parte de nós.
Para este território de 26 unidades a pensar o fu-
turo em conjunto a família está entre os mais im-
portantes elementos de uma equação infinita. Há 
sempre mais a acrescentar quando o objetivo é 
proporcionar aprendizagem, conhecimento, par-
tilha e até diversão e entretenimento.
Esta agenda reflete um pouco o exercício de pro-
gramação de eventos destinados às famílias por 
parte dos equipamentos culturais de cada municí-
pio aderente, das suas associações, coletividades 
e demais agentes culturais. Seguem-se algumas 
sugestões em carteira, no entanto, importa lem-
brar que todos os eventos estão sujeitos a atua-

lizações e há muito mais para ver todos os dias no 
site e na app da Rede.
Na Nazaré, por exemplo, vale a pena uma visita em 
família à sala infantil da Biblioteca Municipal, onde 
decorre ao longo do resto do ano uma Mostra 
Bibliográfica, na qual se integram vários momen-
tos destinados aos mais pequenos. Em cada mês 
um tema, com uma selecção criteriosa de histórias 
fantásticas. Era uma vez uma semente, em jun-
ho, Livros para viajar sem sair de casa, em julho, 
Histórias aos quadradinhos, em agosto, Fábulas e 
contos para crianças, em setembro, Histórias de 
arrepiar, em outubro, Histórias para ler e recordar,

em novembro e Estrela de Natal, em dezembro.
E porque não aproveitar a  viagem  para espreitar 
Arte na Horta, um  projeto  do artista plástico Thi-
erry Ferreira que abre as portas do seu  atelier  ao 
público para mostrar uma exposição criada a partir 
do primeiro confinamento, momento que sentiu 
ser o “certo para avançar em  direção  à terra”.
“Junto ao meu  atelier, podei árvores, construi uma 
pequena horta, seguindo os princípios da perma-
cultura, e simultaneamente fui integrando no meu 
processo artístico o que sobrava dentro de mim, 
desta relação com a natureza”, explica o escultor. 
“Hoje, a minha horta cresceu, as minhas árvores 
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estão em flor e as plantas contemplam uma ex-
posição de arte instalada no meio”, revela o ar-
tista que abre assim as portas deste “atelier/hor-
ta” a todos os que tenham interesse em ver uma 
exposição de escultura no meio de uma horta, ao 
mesmo tempo que se tem acesso a todo o seu 
processo criativo, através de uma visita,  in  loco, 
que pode ser resultar numa excelente experiência 
em família.
Junho é por excelência o mês das crianças e um 
pouco por todo o território da Rede celebra-se o 
Dia Mundial da Criança com diferentes sugestões 
que vale a pena consultar no site e app da Rede 
Cultura 2027. Muitos estão ainda a ultimar os seus 
programas, por isso, o melhor é ir estando atento 
às novidades que vão surgindo nas plataformas.
Figueiró dos Vinhos tem já delineado um pro-
grama que inclui   atividades   lúdico-desportivas, 
workshops,   ateliers   e   espetáculos   de magia 
que, certamente, encantarão as crianças e toda a 
família. No Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, há 
o musical Pinóquio para ver. Um clássico dos con-
tos infantis onde os laços familiares são enalteci-
dos através da história de um menino que tudo 
faz para agradar e ser aceite, numa adaptação do 
dramaturgo Filipe Gouveia e do encenador  Xico  
Alves.
E porque não espreitar o cardápio de oficinas Alas  
d’Arte  da Associação Cultural e Artística Ala  d’Ar-
tistas, de Aljubarrota, com inscrições abertas para 
teatro, coro musical, escrita criativa, clube de lei-
tura,  yoga  e artes plásticas. 
E como não podia deixar de ser, no último mês do 
ano todos os caminhos vão dar a Óbidos onde a 

magia do Natal acontece. Num mundo cada vez 
mais acelerado, o Óbidos Vila Natal tem uma fina-
lidade: fazer parar o tempo e unir as famílias na di-
versão, na fantasia e em momentos especiais com 
os seus. É uma experiência que nos faz regressar 
ao essencial: lembrar outros tempos e outras re-
alidades, viver com alegria o presente e desenhar 
novas memórias para futuro, na companhia dos 
que nos são mais queridos.
Mas algumas actividades em família podem con-
tinuar a acontecer mesmo sem sair de casa. Já em 
maio há Concerto para Bebés em Casa – Música 
para os Olhos, com transmissão online nos canais 

da Câmara Municipal da Marinha Grande. Um pas-
seio de 20 minutos pelas belas paisagens checas 
entre os rios Elba e Moldava. É com a música deste 
país que se inaugura o novo ano de 2021, e se vai 
gatinhar com Antonín Dvořák e também Leoš 
Janáček. Estes compositores, que na história se 
distinguiram a pintar paisagens com sons orques-
trais, farão companhia a outros criadores boémios. 
Entre os bebés canta-se o centenário de um ilustre 
criador checo, Karel Husa, de quem se interpreta 
a brincadeira: Scherzo: divertimento para metais 
e percussão.

FAMÍLIA

As terras de Pedrógão Grande têm mais de 800 anos de história, com o primeiro foral a ser-lhe concedido 
por D. Pedro Afonso, filho bastardo de D. Afonso Henriques, em 1195. Apesar de ser um concelho rural 
fustigado pela “desertificação” populacional, tem uma herança histórica e cultural com destaque na 
região, sendo disso exemplo os registos da presença de comunidades humanas no segundo milénio a.C., 
da ocupação romana em II d.C e posteriormente das invasões bárbaras. Por todo o concelho existem 
manifestações religiosas que envolvem a população atingindo o maior destaque nas comemorações dos 
Passos e Semana Santa, cuja reprodução dos momentos mais marcantes da Páscoa não tem paralelo na 
região. É um concelho com uma forte presença de património edificado, do qual se destacam os dois 
Monumentos Nacionais, a Igreja Nossa Sra. da Assunção que data do Séc. XII e a Ponte Filipina do Cabril, 
erigida no reinado de Filipe II de Espanha em Portugal, junto a uma antiga ponte romana de que só restam 
ruínas submersas dos pilares, e que serviu como único ponto de travessia terrestre do rio Zêzere na região, 
até à construção da barragem do Cabril, em 1954. Dignos de registo são também a Igreja da Misericórdia, 
que alberga um rico Museu de Artes Sacra, e o Pelourinho erguido junto da Igreja Matriz, classificados 
como Monumentos de Interesse Público.

VIÉMOS AO VOSSO ENCONTRO VIÉMOS AO NOSSO ENCONTRO

PEDROGÃO 
GRANDE
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A identidade cultural do Município é uma mescla de identidades 
de várias regiões do país que devido à necessidade de trabalho se 
acabaram por concentrar em Peniche quer devido à atividade da pesca 
quer devido à industria conserveira. O município de Peniche tem como 
mais valia ter uma das maiores riquezas nacionais artesanais que são as 
rendas de bilros de Peniche, bem como os nossos ranchos folclóricos, 
além do campeonato do mundo de surf que acontece nas praias de 
Peniche.

SOMOS TERRA E ESPAÇO, RAÍZES E ASAS, RAMOS 
E PÁSSAROS, NOITE E CLARIDADE

PENICHE

Nem todos os programas em família têm de ter 
uma data, um local e hora marcadas. Um simples 
passeio pode ser muito enriquecedor e este ter-
ritório é fértil em lugares bonitos que se tornam 
ainda mais especiais na companhia dos mais pe-
quenos.
Se ainda não conhece é a altura certa para visitar 
o Atelier dos Brinquedos, situado no Parque do 
Choupal, em Torres Vedras, onde está patente a 
exposição País dos Brinquedos, uma mostra gene-
ralista constituída por 170 brinquedos perten-
centes ao espólio de cerca de 9 mil adquiridos em 
fevereiro de 2015 pela Câmara Municipal de Tor-
res Vedras. Mais do que um desfile de objetos em 
armários este é um espaço vivo, à espera que to-
dos, crianças e adultos, sintam que os brinquedos 
são alimento para o pensamento, para o sonho e 
para o coração, funcionando ainda como a chave 
capaz de abrir horizontes que vale a pena viver. E 
se bonecas, robots, carros, aviões, foguetões, bar-
cos, soldadinhos e ursos de peluche começaram 
por reclamar o amor de quem os escolheu, co-
lecionou e cuidou, Octávio Neves, agora, ali ex-
postos reclamam pelo amor de todos quantos os 
queiram visitar.
Uma aventura jurássica também pode muito bem 
ser o programa certo para toda a família, no Par-
que Natural das Pegadas de Dinossauros da Serra 
de Aire, no concelho de Ourém, e no Dino Parque, 
na Lourinhã. O primeiro, na povoação do Bair-

ro em pleno Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros, contém um importante registo fóssil 
do período Jurássico, as pegadas de alguns dos 
maiores seres que alguma vez povoaram o pla-
neta Terra: os dinossáurios saurópodes, inscritas 
na laje calcária onde se conservaram ao longo de 
175 milhões de anos e que podem ser observadas 
em cerca de 20 trilhos ou pistas.
Já o Dino Parque, na Lourinhã, é um parque temáti-
co dedicado à história dos dinossauros e é o maior 
museu ao ar livre em Portugal. Esta exposição de 

dinossauros permite a observação de mais de 
180 modelos de espécies de dinossauros à escala 
real, divididos pelos 4 mais importantes períodos 
da história da terra e da evolução da vida, além 
do novo percurso criado em 2019 dos Monstros 
Marinhos. No Dino Parque aprende-se sobre a 
história do fantástico mundo e época dos dinos-
sauros e animais pré-históricos, não só da sua 
passagem por Portugal, como em todo o mundo. 
Sabia que existe um ninho com mais de 100 ovos 
de dinossauro descoberto na Lourinhã? E que o 

Um sem fim de 
lugares para toda 
a família

FAMÍLIA
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SOMOS TERRA E ESPAÇO, RAÍZES E ASAS, RAMOS 
E PÁSSAROS, NOITE E CLARIDADE

Tyrannossaurus rex chegava a medir 15 metros de 
comprimento? Estas a muitas outras curiosidades 
podem ser descobertas, em família, numa viagem 
de milhões de anos, onde a par da diversão se 
aprende sobre paleontologia, fossilização, todos 
os tipos de dinossauros, períodos da história dos 
dinossauros e da terra, as espécies e muito mais.
Conhecer o Parque dos Monges, em Alcobaça, 
também pode ser a opção certa para explorar em 
família e quem sabe até pernoitar num confortável 
bungalow à beira do lago. O Parque dos Monges, 
na Quinta das Freiras, ideal para experiências em 
família é constituído por seis vertentes: ambiental, 
quinta pedagógica, aventura, temático, animação 
e alojamento que chegam até ao público através 
de um conjunto de equipamentos e atividades 
que visam criar experiências únicas, pela forma 
como as mesmas irão recriar a forma de viver dos 
monges da Ordem de Cister. Este empreendimen-
to turístico apresenta uma forte vertente cultural, 
ambiental, lúdica e desportiva.
O Bacalhôa Buddha Eden, no Bombarral, afirma-se 
também como um dos lugares de visita obrigatória 
para todas as idades. Inserido na Quinta do Lori-
dos, este é o maior jardim oriental da Europa, com 
cerca de 35 hectares, foi criado em protesto con-
tra destruição dos Budas Gigantes de Bamyan. 
Entre budas, pagodes, estátuas de terracota e vá-
rias esculturas cuidadosamente colocadas entre a 
vegetação, estima-se que foram usadas mais de 
6 mil toneladas de mármore e granito para edifi-
car esta obra monumental. A escadaria central é o 
ponto focal do jardim, onde os Buddha dourados 
dão calmamente as boas-vindas aos visitantes. No 
lago central é possível observar os peixes KOI, e 
dragões esculpidos que se erguem da água e ain-

da cerca de 600 soldados de terracota pintados à 
mão, cada um deles único, encontrando-se alguns 
enterrados, tal como há mais de 2 mil anos. Este 
jardim de escultura moderna e contemporânea 
proporciona um espaço tranquilo na natureza 
para apreciar arte moderna. Peças selecionadas 
da Coleção Berardo, como por exemplo de Joana 
Vasconcelos, Alexander Calder, Fernando Botero, 
Tony Cragg, Lynn Chadwick, Allen Jones e muitos 
outros, encontram-se dispostas no jardim rodea-
das de plantas diversas.

Alguns acontecimentos históricos deixaram a sua marca no território, quer sob forma patrimonial, quer 
no imaginário da comunidade. Destacam-se a presença dos Templários, ao qual estão associados a figura 
de D. Gualdim Pais e o Castelo Medieval, o qual testemunha o papel da região na reconquista Cristã; a 
reconciliação mediada pela Rainha Santa Isabel, entre D. Dinis e seu filho D. Afonso IV, no ano de 1323; 
as Invasões Francesas e a Batalha da Redinha; a passagem da Estrada Real. Pombal é terra de História, 
de lendas e de gente ilustre. Do grande Marquês de Pombal, do historiador e escritor João de Barros, do 
político Mota Pinto, da poetisa Martel Patrício, do médico e escritor Amadeu da Cunha. A identidade 
cultural de Pombal é marcada pela cultura tradicional e pela cultura histórica do concelho. O Concelho de 
Pombal  esconde verdadeiras riquezas naturais e arquitetónicas. É um território rico em história, cultura 
e tradições, povoado por gentes criativas e resilientes. A rede 2027 poderá contar com um parceiro na 
partilha e divulgação histórica e artística que mobilizará as suas estruturas e agentes em prol da arte e da 
cultura.

SOMOS O REENCONTRO DE NÓS NA DIFERENÇA DOS OUTROS

POMBAL
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SINOPSE
Maio é o mês da cidade, pelo que são organizados diversos 
festejos e eventos. No dia 14 à noite, ocorre o concerto 
do dia da cidade. No dia 15, feriado municipal, realiza-se a 
homenagem à Rainha e o cortejo dos Bombeiros, juntamente 
com outras celebrações.

15
16
MAI

Festas 
da Cidade

Caldas da Rainha

Família

>

>

SINOPSE
Visita à cidade de Tomar do Creactivity Bus, uma unidade 
itinerante (autocarro) que se adapta e transforma em 
sala onde são promovidos workshops para despertar a 
engenhosidade, a destreza e a criatividade das crianças. Tem 
por objetivo fomentar a conceção de soluções originais para 
problemas simples, dando vida às ideias dos alunos com 
materiais do quotidiano.

10
14
MAI

Creactivity Bus

Tomar

Família
>

SINOPSE
A ALA D’ARTISTAS está a abrir turmas para as áreas de Te-
atro, Coro Músical, Escrita Criativa, Clube de Leitura, Yoga e 
Atelier de Artes Plásticas para dar arranque a partir de 01 de 
março 2021! Preencha o formulário abaixo para efeitos de for-
malizar a sua inscrição, selecionando as suas duas atividades 
semanais favoritas.

ALAS D’ARTE - 
Oficinas 

Delegação 1
Aljubarrota

Família

19
ABR

>

17 MAI

Porto de Mós é um concelho com uma identidade fortemente marcada pela ruralidade, com um 
patrimonio natural único, conjugada com o ritmo fabril e industrial. Destes aspetos sobressaem imagens 
de marca da portugalidade e da região, como a agricultura, as produções cerâmicas de azulejo ou a 
calçada portuguesa. Porto de Mós acrecenta à Rede diversidade e autenticidade territorial, o Maciço 
Calcário Estremenho, em toda a sua complexidade ambiental, paisagística e de recursos turísticos de 
referência internacional, caso das grutas de exploração turística e dos percursos em comunhão com os 
ambientes cársicos. É igualmente um território de ligação aos restantes parceiros do Oeste e do Ribatejo. 
Acrescenta as marcas identitárias anteriormente referidas e cada vez mais fortes e conhecidas, das quais 
se destacam as calçadas, da exploração à aplicação. É também o caso dos muros de pedra seca e as 
arquiteturas de pedra, a fixação da água, registos de memória das comunidades serranas.

SOMOS O RECONHECIMENTO DOS OUTROS 
NA DIFERENÇA DE NÓS

PORTO 
DE MÓS
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Tomar é um concelho com uma identidade cultural muito forte, ancorada na grandeza do seu património 
histórico. O legado das Ordens do Templo e de Cristo é indissociável da vivência local, mas as relevantes 
evidências da presença árabe e judaica, bem como dos romanos, dá-lhe um carácter ecuménico que a 
torna única no mundo. Talvez por isso seja igualmente única e deslumbrante a materialização icónica 
dessa identidade, que é a Festa dos Tabuleiros. Tomar tem um movimento associativo ímpar, com mais 
de uma centena de coletividades extremamente ativas. Uma rede escolar relevante, de todos os graus de 
ensino, com intervenção regular e direta na vida cultural do concelho. Inúmeros artistas, das mais variadas 
áreas, com uma atividade profícua, muitos deles de importância nacional. Eventos marcantes como o 
Festival Bons Sons, a Festa Templária ou o Congresso da Sopa. Tem nos seus genes figuras tutelares da 
cultura portuguesa, como Fernando Lopes-Graça ou José-Augusto França. Possui um legado patrimonial 
de importância mundial - o complexo constituído pelo Castelo Templário e pelo Convento de Cristo, a que 
se juntam outros monumentos ímpares como a Sinagoga. É palco de tradições únicas, como a Festa dos 
Tabuleiros. E é, portanto, um dos símbolos maiores da portugalidade, mas também da universalidade.

PROCLAMAMOS AQUI O DIREITO À FELICIDADE E À PARTILHA

TOMAR

O percurso histórico-cultural de Sobral de Monte Agraço confere-lhe uma autenticidade que na 
modernidade continua a ligar as suas gentes e territórios, sem esquecer as raízes e as tradições. O 
município continua a afirmar-se e valorizar-se culturalmente no contexto regional e nacional conciliando 
a ruralidade com a modernidade, ligando as raízes e a modernidade, o passado com o presente e o 
futuro. A localização geográfica de Sobral de Monte Agraço, a meio caminho entre a capital do país (40 
min) e a praia (25 min), inserida numa das maiores regiões vinícolas de Portugal, desfrutando de um 
relevo e paisagens ímpares, é um convite à descoberta de lugares, histórias e experiências improváveis. 
Um destino turístico histórico-cultural e de natureza. O município integra a Rota Histórica das Linhas de 
Torres que abrange um conjunto patrimonial único a nível nacional e internacional, localizando-se no 
território do município o Forte do Alqueidão, um dos mais importantes de todo o sistema defensivo. Num 
contexto de valorização permanente deste património o município de Sobral de Monte Agraço aposta 
no desenvolvimento e afirmação de um destino turístico qualificado e distintivo importante para a região. 
Alguns eventos como a Festa do Pão (bianual) e as Festas e Feira de Verão que ligam de forma singular a 
modernidade e a tradição, assim como um conjunto de outros eventos culturais são também uma mais-
valia para a rede.

SOMOS CIDADES SOMOS FUTURO

SOBRAL DE 
MONTE AGRAÇO
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DESCARREGUE
A APLICAÇÃO 
DA REDE 
CULTURA 2027
E NÃO PERCA 
NENHUM 
EVENTO 

MUNICÍPIOS

Alcanena pág. 8
Divisão de Cultura, Turismo e 
Valorização do património

Alcobaça pág. 10 
Alberto Guerreiro, museólogo
do município

Alenquer pág. 14
Rui Costa, vice-presidente 
do município.

Alvaiázere pág. 16 
Sílvia Lopes, vereadora do município

Ansião pág. 17
Cristina Bernardino, 
vereadora do município

Arruda dos Vinhos pág. 18
André Rijo, presidente do município 

Batalha pág. 20
Paulo Santos, presidente do município

Bombarral pág. 21 
Patrícia Pereira, vereadora 
do município

Cadaval pág. 22
Maria de Fátima Paz, 
vice-presidente do município

Caldas da Rainha pág. 23
Maria da Conceição Jardim Pereira, 
vereadora do município 

Castanheira de Pera pág. 25 
Cristina Bernardo, 
bibliotecária do município 

Figueiró dos Vinhos pág. 26 
Marta Fernandes, 
vice-presidente do município

Leiria pág.27 
Anabela Graça, vereadora 
do município 

Lourinhã pág. 29
José Tomé, vereador do município

Marinha Grande pág. 29 
Célia Guerra, 
vereadora do município

Nazaré pág. 31
Carlos Fidalgo, coordenador 
do Gabinete de Património e Cultura 
do município 

Óbidos pág. 32 
Humberto Marques, 
presidente do município 

Ourém pág. 33 
Isabel Costa, vereadora do município 

Pedrógão Grande pág. 34
Valdemar Alves, presidente do município

Peniche pág. 36 
Ana Petinga, vereadora do município

Pombal pág. 37
Ana Maria Cabral, vereadora 
do município  

Porto de Mós pág. 37 
Eduardo Amaral, vice-presidente  
do município

Sobral de Monte Agraço pág. 37
Júlia Leitão, chefe da divisão 
da Cultura

Tomar pág. 38 
Filipa Fernandes, vereadora 
do município

Torres Novas pág. 39
Margarida Moleiro, 
diretora do Museu Municipal Carlos Reis

Torres Vedras pág. 39 
Ana Umbelino, vereadora do município
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A identidade cultural de Torres Vedras é fortemente marcada pelo Carnaval enquanto manifestação 
agregadora, promotora da miscigenação social, fortemente participada e com ampla e intensa 
expressão no espaço público. A memória das experiências partilhadas projecta os seus actores para 
um espaço identitário comum. O Carnaval constitui uma marca indelével da identidade dos torrienses, 
um traço inequivocamente singular que se condensa na criatividade comunitária de que é cabal 
testemunho. A rede cultura 2027 assenta no compromisso entre a unidade e a diversidade, procurando 
maximizar o capital de que cada território é portador por via da integração numa plataforma 
colaborativa. O município de Torres Vedras encontra-se fortemente comprometido com esta Rede, 
enquanto projecto multiforme de transformação de uma região pela valorização das Artes, da Cultura 
e da Cidadania Criativa, através do ensaio de um modelo de governança inovador que prescreve a 
cooperação, a mutualização de recursos e a solidarização do risco como divisas. Para além dos activos 
histórico-culturais de que é portador, da robusta e multifacetada rede polinucleada de equipamentos 
culturais de proximidade, de um sector cultural e criativo com assinalável vitalidade expresso na 
dinâmica da sociedade civil e na plêiade de artistas e criadores a operar no seu espaço geográfico, da 
experiência de participação em redes de diversa escala e composição, Torres Vedras tem um lastro de 
empreendedorismo que dota os seus cidadãos e cidadãs de inegáveis capacidades para experimentar, 
ousar, arriscar, condição fundamental para dar corpo a uma agenda transformadora, que concorra para 
a desejada transição ecológica e social.

PROCLAMAMOS AQUI A IMENSA ALEGRIA DE ESTARMOS JUNTOS

TORRES VEDRAS

Nesta formulação sobre a identidade cultural de Torres Novas, é estruturante a presença do rio 
Almonda. A rede hidrográfica do Almonda é determinante para a ocupação e o desenvolvimento 
do território, sendo diversas as utilizações das suas águas (água potável para abastecimento da 
população, para rega, para mover engenhos e motores, e para a produção de energia elétrica). 
Do trabalho e da vida rural, cujas marcas materiais no concelho se manifestam pela existência de 
várias quintas, lagares, moinhos, açudes e tarambolas no concelho, permanecem hábitos e costumes 
gastronómicos e festivos, que se foram agregando ao calendário cristão católico em momentos 
de festa e de rituais. Se falamos de uma “identidade cultural de Torres Novas”, esta encontrar-se-á 
também na memória da vila operária, fulgurante desde finais do século XIX até ao último quartel 
do século XX. A sólida presença das indústrias têxtil, do papel, da metalurgia e dos transportes foi 
marcante no tecido social torrejano, motor de um forte movimento operário (sindical e associativo). 
O património industrial construído está presente sobretudo na cidade e as histórias da fábrica estão 
vivas na memória de quase todas as famílias de Torres Novas e constituem um legado imaterial 
que não pode ser negligenciado. O Município de Torres Novas traz à Rede Cultura a possibilidade 
de trabalhar num território que conjuga património natural e cultural, de referência nacional e 
internacional. Também os equipamentos culturais de Torres Novas podem ser uma mais valia para 
o desenvolvimento e apresentação de projetos da Rede. O Município de Torres Novas é uma mais 
valia para a Rede porque contribui para os projetos e programas da Rede com o conhecimento das 
equipas de Cultura municipais, que incluem recursos humanos qualificados e experientes. Pode ainda 
o município torrejano colaborar de forma muito positiva com a Rede Cultura através das parcerias já 
consolidadas com entidades de investigação científica que têm vindo a realizar projetos no território 
torrejano, em áreas do saber diversas. Torres Novas é uma mais valia para a Rede Cultura também pela 
sua centralidade geográfica e pela facilidade de acesso.

PROCLAMAMOS AQUI O DIREITO AO SABER E AO PRAZER

TORRES NOVAS
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23 de novembro 2021
Entrega da candidatura 
1º BID BOOK

Fevreiro 2022 
Divulgação da short list de cidades 
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Finais 2022 
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