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REDE CULTURA 2027 – RC2027 
Municípios de 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, Pedrogão Grande, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Sobral de Monte Agraço, Tomar, Torres Novas, Torres 
Vedras, Politécnicos de Leiria e Tomar, Núcleo Empresarial de Leiria, Diocese de Leiria-Fátima. 

 
 
 

“A cultura é como fazemos sentido das nossas vidas, como partilhamos o significado que 
encontramos na experiência. Histórias, imagens, performances – estas artes criativas são a 
maneira mais óbvia de como fazemos isso. É também expressado no ritual da vida quotidiana 
que faz cada lugar e cada comunidade distintas. E não esqueçamos a cultura intangível da 
memória, linguagem e humor. 

A Europa é um mosaico de locais, pessoas e culturas. As suas pequenas cidades e 
comunidades rurais são ofuscadas pelas famosas capitais, mas elas têm uma voz essencial e 
experiência num continente antigo a enfrentar novos desafios. A rede que compoe a Rede 
Cultura é um território ideal para desenhar caminhos em direção a um pacifico, criativo e, a 
cima de tudo, sustentável futuro. Eu tenho confiança que as pessoas de Leiria e das 
comunidades vizinhas farão um novo sentido deste tempo complexo na história da humanidade 
e iluminarão novas possibilidades para uma melhor comunidade europeia nos próximos anos.” 

 
 

François Matarasso 
Investigador em Práticas Artísticas Participadas 
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0. INTRODUÇÃO 
 
0.1. Porque deseja a sua cidade participar na competição pelo título de Capital Europeia 
da Cultura? 
  
Porque acreditamos que a candidatura de Leiria e da constelação de municípios e instituições 
que constitui a Rede Cultura 2027 - RC2027 - levanta temas e questões suscetíveis de 
repercutirem no debate sobre o destino da Europa e de reverberarem na experiência cultural 
do nosso território.  
  
Lidamos com um território historicamente policêntrico, onde coexistem formas de organização 
social e económica e práticas e aspirações culturais diversas e polissémicas, que convergem 
na formação de uma área cultural comum. Através de um programa artístico e cultural 
suportado em políticas públicas de base territorial valorizadoras do direito dos cidadãos à 
cultura, esta candidatura compromete-se com o cuidado dos patrimónios comuns, a promoção 
da cidadania participativa e a abertura a um diálogo ponderado e consistente no contexto 
europeu. Importa por isso avaliar e desenvolver este projeto com parceiros comprometidos em 
garantir e validar, numa escala europeia, o trabalho conjunto. Trazemos à conversa: 
  
A hospitalidade ou o tempo da conexão: Um território hospitaleiro não é apenas um território 
aberto ao exterior e bem equipado com estruturas de acolhimento, mas um território inclusivo, 
capaz de oferecer afeto, encontros, troca de experiências e conhecimento entre quem está e 
quem vem, não importa de onde nem por quanto tempo. A Europa carece de mais territórios 
hospitaleiros e de territórios mais hospitaleiros. O nosso território está alinhado com esta 
ambição. É pontuado por locais de culto, de regeneração e de peregrinação desde tempos 
muito antigos, em torno dos quais surgiram estruturas de auxílio com a mesma raiz da palavra 
hospitalidade: hospedaria, hospício, hospital, etimologia que guia esta candidatura europeia. 
Carece porém de integrar novas competências neste âmbito e celebrar parcerias europeias 
que reforcem o propósito de um território conectado. 
   
A acrópole ou o tempo da co-responsabilidade: A metáfora da acrópole corporiza nesta 
candidatura a ideia de um conjunto de observatórios apostados na troca de informação e 
pensamento sobre as questões que importam ao futuro das nossas cidades. Distribuídos ao 
longo de vales calcários e xistentos e de uma frente atlântica, estes pontos de observação 
formam hoje a RC2027: a primeira criação institucional da candidatura de Leiria a Capital 
Europeia da Cultura. 
  
A criança do Lapedo ou o tempo longo: Habituámo-nos a representar o tempo longo como 
uma pré-história, um tempo congelado, à espera da história. Nesse tempo, as mulheres eram 
subalternas e as sociedades de neandertais fracassos da evolução. Todos estes mitos ruíram 
um a um, depois que, no Lagar Velho em Leiria, se descobriu o esqueleto de uma criança.  Ali 
se encontraram, em 1998, provas de que neandertais e modernos se tinham cruzado e não 
apenas sucedido. A investigação do genoma confirmou a revelação, trazida pela “criança do 
Lapedo” que, no tempo longo, coexistiram sociedades de caçadores e recoletores que se 
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reproduziram entre si e que o nosso ADN carrega consigo essa história. A perspetiva das 
ciências sociais sobre esse tempo começou então a mudar e revela hoje que a diversidade, e 
não a homogeneidade, era a regra.  
 
O cuidado ou o tempo de pensar e fazer (em) comum: A crise sanitária trouxe o cuidado de 
si e dos outros para o centro das nossas preocupações. A emergência crítica colocou na ordem 
do dia os princípios e critérios com que exploramos os recursos comuns, “o bem social que a 
sociedade redistribui pelos seus membros para favorecer o seu desenvolvimento integral”, nas 
palavras de Tolentino de Mendonça. Este é o ponto de partida da nossa candidatura: promover 
a reflexão e a experiência de cuidar do comum, uma co-pertença de que resulta 
necessariamente uma corresponsabilidade. 
 
0.2. A sua cidade planeia envolver a área circundante? Explique esta escolha. 

Leiria quis propor aos seus vizinhos a partilha do processo de candidatura. Criada em 2018 e 
tendo Leiria como cidade motora, a RC2027 é constituída por 26 municípios, as duas 
instituições de ensino superior com sede na região, a associação empresarial da cidade 
candidata e a diocese de Leiria-Fátima. No seu Manifesto, assinado em fevereiro de 2019, 
estes parceiros comprometeram-se a “mobilizar as suas estruturas e os seus agentes de forma 
a participarem na preparação e apresentação do programa da candidatura de Leiria a Capital 
Europeia da Cultura 2027”.  
 
0.3. Explique sucintamente o perfil cultural geral da sua cidade  
  
Somos uma paisagem cultural: Os municípios que subscrevem a candidatura de Leiria 
somam 5 844 km”, um território constituído por formações do meso-cenozóico onde se 
inscrevem os terrenos calcários estremenhos. A sua natureza calcária está na origem das 
paisagens cársicas, ricas em grutas e galerias e revestidas por vegetação mediterrânica, 
encontradas a ocidente, onde se destacam as imponentes serras de Sicó, Aire, Candeeiros e 
Montejunto. Na costa, entre o mar e as serras, abundam as margas e as areias cobertas por 
extensos pinhais. Nas serras orientais predomina o pinheiro-bravo, devastado pelos incêndios 
de outubro de 2017, cujas feridas estão marcadas na terra e nas vidas transfiguradas dos que 
ficaram.  
 
Somos património intercultural: Historicamente, esta região desempenhou as funções de 
espaço de transição, de intermediação e cruzamento entre povos provindos do norte, do sul ou 
do leste em deslocação para os pólos opostos. Isto mesmo é testemunhado, por exemplo, pela 
presença simultânea das culturas judaica, cristã e islâmica. A mais antiga evidência de um 
encontro entre diferentes é a Criança do Lapedo, Tesouro Nacional (2021) que permitiu reabrir 
e recontar a História da Humanidade. O grande património evidencia essa capacidade de 
absorção do diferente e de construção de um território ligado pela malha de religiosidade, do 
trabalho, da iniciativa, da gestão de bens comuns, da resistência e da integração do exógeno. 
O Património da Humanidade dos mosteiros da Batalha e Alcobaça e do convento de Tomar, 
as estruturas conventuais como a de Cós ou a malha de sés episcopais, de igrejas e 
santuários, muitos deles catalisadores de peregrinações internacionais, teceram uma rede de 
património material e imaterial das mais ricas e reconhecidas da Europa.  
 
Somos um território de espiritualidade: Em plena paisagem cársica encontra-se Fátima, 
“altar do mundo”. Dos cerca de seis milhões de pessoas que visitam anualmente a região, 
provenientes de mais de oitenta nacionalidades de todos os continentes, a maioria chega ali 
primeiro. O Santuário de Fátima – lugar com o nome da filha de Maomé – materializa a 
vocação intercultural do território que dá guarida a rituais religiosos miscigenados com práticas 
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pagãs ancestrais, como os carnavais de Torres Vedras e da Nazaré ou o Enterro do Bacalhau 
do Soutocico em Leiria, performances populares que importa reconhecer. 
 
Somos um tecido artístico vibrante: Novas e velhas gerações, comprometidas entre si em 
associativismos tradicionais ou em comunidades emergentes, são hoje o rosto de produções e 
programações de literatura (Óbidos Cidade Criativa da Literatura desde 2015 e o seu FOLIO – 
International Literary Festival; e Leiria com o Ronda Poetry Festival) teatro, cinema, e 
particularmente da dança e da música, áreas onde várias escolas artísticas, onde se destaca o 
Orfeão de Leiria, oferecem oportunidades de experiência e trabalho a centenas de 
profissionais, recebem alunos vindos da Europa e do mundo e conquistam premiações 
internacionais. Leiria é, desde 2019, Cidade Criativa da Música, título sustentado por inúmeros 
coros e bandas filarmónicas regionais, mas também por produtoras (Omnichord Records), 
empresas de sound design (Sound Particles) e festivais internacionais de referência (Fade In e 
Entremuralhas).  
  
Somos participação e inclusão: Estamos na vanguarda internacional de projetos sociais e 
artísticos que trabalham para a equidade, a dignidade e a inclusão, práticas reconhecidas que 
puseram as comunidades ao centro. São disso exemplo Ópera na Prisão – Traction, Festivais 
“Bons Sons” (transformar uma aldeia de 200 habitantes) e “Materiais Diversos” (acolhimento 
dos maiores criadores europeus em artes perfomativas em localidades remotas da serra. 
  
Somos transformação e inovação: Das matérias-primas que emergem do território nasce a 
força do labor, da criação e da transformação: das dunas da frente atlântica, a areia que dá o 
vidro à indústria; do Pinhal de Leiria, a madeira das antigas embarcações e o combustível dos 
fornos; das pedreiras da serra, o calcário para a construção. Em inúmeras frentes económicas, 
com destaque para os crafts (que dão título de Cidade Criativa às Caldas da Rainha), os 
moldes e plásticos, a indústria e a tecnologia têm hoje um alcance interplanetário e o tecido 
empresarial contraria a realidade do país, apresentando uma balança comercial positiva, com 
destaque para a Marinha Grande, que alia o design à tecnologia de ponta.  
 
 0.4. Explique o conceito do programa que seria lançado se a cidade fosse designada 
como Capital Europeia da Cultura 
  
CURATE THE COMMONS | CURAR O COMUM 
    
“É interessante escutar o que diz a etimologia latina da palavra comunidade (communitas). 
Associando dois termos, cum e munus, ela explica que os membros de uma comunidade não 
estão unidos por uma raiz ocasional qualquer. Estão ligados sim por um múnus, isto é, por um 
comum dever, por uma tarefa partilhada.” (Tolentino de Mendonça)  
  
Entendemos o COMUM como o conjunto dos recursos naturais e culturais acessíveis e geríveis 
para benefício do coletivo, enquanto uma prática social de governança coletiva e de 
proximidade, implicada na implementação de políticas públicas transversais, para todos. 
Assumimos os valores da cidadania, do humanismo, da inclusão, da hospitalidade, da 
interculturalidade e da intergeracionalidade para reinventar competências, paixões, políticas e o 
nosso lugar de responsabilidade neste território sem fronteiras, em que coabitamos com outras 
espécies e comunidades mais que humanas. Acreditamos no COMUM como uma herança 
para enfrentar as crises, como referência para uma sociedade mais justa, equitativa e solidária. 
 
Construímos, diariamente e passo a passo, uma área cultural comum europeia. 
Experimentamos uma utopia: a vontade para um futuro comum. CURAR O COMUM aposta na 
curadoria, na escuta e no cuidado do outro como metodologia de trabalho e de programação. 
Aponta para a transformação do território através da partilha de criações e recursos artísticos e 
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culturais, e beneficia do quadro colaborativo criado entre estruturas independentes e 
instituições e da plena participação dos agentes no campo artístico e cultural. CURAR O 
COMUM é um programa que promove a escuta contínua, a horizontalidade na gestão e 
distribuição de recursos, a mutualidade e a reciprocidade, e pretende destacar-se 
internacionalmente como um exemplo de boas práticas de vizinhança e governança. CURAR O 
COMUM imagina, em conjunto, um programa que responde às necessidades e aspirações 
comuns, uma narrativa capaz de inspirar a todos e a cada um, aqui e em qualquer lugar. 
Temos um corpo comum, inscrito no cársico, na Europa, no mundo, e precisamos de cuidar 
dele. Precisamos de CURAR para RECONHECER, RELIGAR, TECER, CUIDAR, IMAGINAR E 
SUSTENTAR. 
 
 

1. CONTRIBUIÇÃO PARA A ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 
  

1.1 Descreva a estratégia cultural em vigor na sua cidade no momento da candidatura, 
incluindo os planos para apoiar as atividades culturais além do ano do título 
  
Um percurso de duas décadas  
 
A estratégia cultural hoje instalada em Leiria, a cidade promotora desta candidatura, é o 
resultado da fusão entre um percurso político e programático ao longo das últimas duas 
décadas. Esse percurso reflete-se, por um lado, na existência de um número expressivo de 
agentes do setor cultural e artístico independente e na dinamização de um conjunto de 
equipamentos culturais; e traduz-se, por outro, num modelo de governança cultural que se 
robusteceu com a criação de um Conselho Municipal de Cultura e a constituição de um 
departamento de cultura.  
  
A intervenção de requalificação urbana e valorização ambiental operada na viragem do milénio, 
no âmbito do Programa Polis, encerrou quase um século de cidade de costas para o rio, 
alavancando a reabilitação do centro histórico e a requalificação do espaço público urbano. A 
partir daí instalaram-se novas dinâmicas económicas, sociais e culturais e quebrou-se um ciclo 
de baixa participação coletiva na vida cultural. Foi neste contexto que, em 2015, decidimos 
apresentar uma candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 e, em 2016, iniciámos o 
processo de construção de uma rede cultural.  
 
O Manifesto afirmativo da RC2027, assinado em 2019, proclamou o entendimento da cultura 
enquanto um “poderoso elemento de reafirmação da Europa”. Valoriza as opções de política 
pública para a arte, a cultura e o conhecimento a par com a articulação entre arte, cultura e 
educação como fatores de consolidação dos valores europeus, do espírito crítico, do 
conhecimento, da inovação e do bem-estar coletivo. 
  
Um plano estratégico para a cultura 
 
Foi-se tecendo a RC2027. Enquanto escutávamos os agentes locais definimos uma estratégia 
cultural, entretanto formalizada no Plano Estratégico Municipal da Cultura para o Concelho de 
Leiria, que marcasse o ponto de viragem na definição de uma política local de cultura local e 
semeasse as restantes estratégias municipais nos territórios da rede. O plano foi aprovado por 
unanimidade pela Assembleia Municipal de Leiria, em 9 de julho de 2021, e temos agora uma 
estratégia cultural alicerçada num plano de ação 2021—2030 e num programa de gestão e 
governação, para o mesmo período, que darão resposta à visão traçada: “Leiria, território de 
múltiplas heranças que aposta nos valores da criatividade, do diálogo e da diversidade, 
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favorece um setor cultural e criativo qualificado e assegura a plena expressão artística e 
cultural aos cidadãos.” 
 
O Plano identifica dez objetivos estratégicos para 2030, dos quais se destacam os relativos ao 
modelo de governança, à articulação com o tecido empresarial, à afirmação de Leiria no 
exterior pela cultura, à capacitação do setor cultural e criativo, à inclusão da comunidade e à 
valorização dos valores patrimoniais: 

● Melhorar o sistema de governação e reforçar os níveis de governança associados à 
política municipal da Cultura e à sua articulação com outras áreas da política municipal; 

● Fomentar espaços de interação e de sinergia do setor cultural e criativo leiriense com o 
tecido produtivo da região; 

● Afirmar Leiria no contexto externo e enquanto fator de consolidação de uma “região 
cultural”; 

● Promover a formação, qualificação, capacitação e profissionalização no setor cultural e 
criativo; 

● Criar condições para uma maior acessibilidade, participação e inclusão de toda a(s) 
comunidade(s) nas dinâmicas e práticas culturais e artísticas;  

● Promover o conhecimento e a valorização do património, tangível e intangível, de modo 
a reforçar a sua apropriação pelas comunidades enquanto testemunhos da sua 
identidade cultural. 

 
 
Desenvolvimento urbano e territorial 
 
As duas últimas décadas foram marcadas pela instalação do Museu de Leiria no convento de 
Santo Agostinho, pela criação do núcleo museológico do Moinho de Papel, pela criação do 
Museu da Imagem em Movimento (M|i|MO) (nos antigos celeiros da Mitra de Leiria), pela 
instalação do singular órgão na Sé Catedral de Leiria ou pela reabilitação de teatros. Mais 
recentemente, e já com a motivação desta candidatura, Leiria reabriu ao público o seu castelo, 
depois de restaurado, preparado para receber exposições e espetáculos de interior e ar livre e 
beneficiado com a instalação de dois elevadores; e o Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, 
instalado na Igreja da Misericórdia. A atividade cultural foi também robustecida com a criação 
de outros equipamentos públicos e privados, como o Centro de Interpretação do Abrigo do 
Lagar Velho, no Lapedo, a Casa da Cidade Criativa da Música ou o Banco das Artes Galeria.  
 
Sob o ponto de vista das intervenções materiais, a aposta nos equipamentos culturais não é 
um ato isolado. Tem subjacente o prosseguimento das intervenções estruturantes com a 
execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o qual integra cinco áreas de 
reabilitação urbana que vão prosseguir enquanto operações a implementar no terreno. 
Destacamos ainda a qualificação do litoral de Leiria, incluindo a regeneração das extensas 
matas nacionais e a expansão da rede de mobilidade suave. 
 
A Rede Cultura 2027: suporte e legado  
 
A RC2027 planeia e coordena actividades culturais de forma crescentemente significativa. Não 
se circunscreve ao ano de 2027, que é um horizonte e não um foco exclusivo. Ela é 
simultaneamente um modelo e uma estratégia de longo prazo que nasceu da candidatura de 
Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027 e hoje está na origem de um investimento que é já 
plurirregional. Corresponde a um novo paradigma de 'fazer cultura' e a um novo modelo de 
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governança de que o congresso “O Futuro da Nossa Cidade” foi uma das ações mais 
agregadoras e visíveis. 
 
 
Calendário do Processo 

 
 
 
1.2. Descreva os planos da cidade para fortalecer a capacidade dos setores culturais e 
criativos, inclusive através do desenvolvimento de vínculos de longo prazo entre esses 
setores e os setores económico e social da sua cidade. 
 
O desempenho da RC2027 está na base dos planos da cidade de Leiria para o fortalecimento 
dos setores culturais e criativos, não substituindo as competências públicas do município em 
matéria de cultura. Assim, o exercício das políticas culturais e criativas sai reforçado com um 
novo modelo de base territorial, que integra a dimensão europeia e promove práticas visando a 
inclusão, as formas colaborativas e a cocriação artística.  
 
Iniciámos uma nova prática de fazer cultura, que já tem resultados no terreno. Criámos 
conversas e práticas em rede com atores institucionais dos 26 municípios, estabelecemos 
domínios de trabalho e projetos conjuntos, fizemos convocatórias para projetos artísticos 
suportadas num regulamento municipal e dirigidas aos agentes culturais da RC2027, definindo 
um modelo de financiamento de base local suportado no número de habitantes do território da 
rede (v. capítulo 5). É neste caminho que vamos prosseguir, consolidando parcerias locais e 
internacionais. 

Leiria pretende fortalecer a capacidade dos setores culturais e criativos criando vínculos de 
longo prazo através de linhas de ação-investigação que estão integradas no programa cultural 
e artístico CURAR O COMUM. Destacamos aquelas que pretendemos colocar em marcha a 
partir de 2023 e que materializam a Rede: LUZES ACESAS (Lights On); ARQUIVO COMUM 
(Common Archive), ESCRITÓRIO CULTURAL MÓVEL (Mobile Cultural Office); VIDAS E 
TRABALHOS@ (Lives and Works@); FAZER CULTURA, IMAGINAR POLITÍCAS (Making 
Culture, Imagining Politics); COLECIONAR O FUTURO (Collecting the Future); 
OBSERVATÓRIO CULTURAL COMUM (Common Cultural Observatory) ou ESCOLA DE 
VERÃO PARA CULTURA (Summer School For Culture), que são motivadas para uma prática 
de continuidade em rede para além de 2027, colocando em comum o património arquivístico; 
observando os processos de fazer cultura; articulando agentes e equipas em torno de 
estratégias culturais comuns; capacitando agentes culturais europeus; desenvolvendo uma 
cultura partilhada de construção de políticas públicas ao serviço da cultura; ou promovendo o 
acesso a ateliers no território da RC2027. 
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O setor sócio-económico de Leiria e da região é marcado por uma forte dinâmica empresarial, 
nos serviços, na indústria e na agricultura. O sector industrial tem incorporada uma significativa 
inovação, em articulação com a investigação realizada nas instituições de ensino superior, 
nomeadamente os Institutos Politécnicos. Na esfera da produção artística e cultural, a 
articulação entre os espaços de criação, os agentes e os centros de investigação e mediação é 
mais tímida. A RC2027 tem tido aqui um papel importante, aproximando a produção artística, a 
criatividade empresarial, o design e outros domínios da produção de conhecimento dos centros 
de investigação e ensino, anunciando sinergias inovadoras e parcerias colaborativas num 
ambiente de reconhecimento mútuo. O Plano Estratégico para a Cultura de Leiria prevê ainda, 
entre outras ações, a criação do Fórum de empreendedorismo cultural e criativo e da Bolsa de 
mecenas e patrocinadores, para apoio às atividades artísticas e criativas. 
 
1.3 Como está a ação da Capital Europeia da Cultura incluída nessa estratégia? 
  
O artigo 3º do Manifesto assinado em 2019 pelas entidades constituintes da RC2027 é 
dedicado à candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027. Atribui prioridade à 
participação dos cidadãos; à valorização do potencial cultural das comunidades; ao apoio à 
inovação, com destaque para o digital na criação artística; ao papel das artes na educação e à 
promoção da criação artística. No Plano Estratégico Municipal da Cultura para o Concelho de 
Leiria, as ações da Capital Europeia da Cultura 2027 e da RC2027 têm um papel estruturante. 
O Plano de Ação está organizado em cinco Eixos Estratégicos de Intervenção e a ação IV.1 — 
“Leiria Capital Europeia da Cultura 2027” está integrada no Eixo IV — “Abertura e Diálogo 
Global” e contribui em particular para o cumprimento do Objetivo Estratégico 7 — “Afirmar 
Leiria no Contexto Externo” e enquanto fator de consolidação de uma área cultural comum. A 
articulação com a RC2027 no Plano de Ação é especificada em cada uma das ações nele 
identificadas. 
  
O princípio do comum propõe-se assegurar a plena participação dos cidadãos na gestão do 
espaço público. Ao referenciar as exigências das políticas públicas culturais, onde o programa 
de uma Capital Europeia da Cultura se inscreve — tanto no plano nacional como europeu — 
queremos afirmar que esta é uma oportunidade de transformar a condução das políticas locais 
em matéria de serviços públicos. Esta candidatura gerou um movimento que pretende 
consagrar a possibilidade de instituir serviços comuns à escala local e regional, formando uma 
rede e implicando as populações na construção de políticas. Queremos ainda refundar o 
sentido da cidadania política e social. 
 

1.4 Se a sua cidade recebesse o título de Capital Europeia da Cultura, qual pensa que 
seria o impacto cultural, social e económico de longo prazo na cidade (inclusive em 
termos de desenvolvimento urbano)? 
 
Queremos que a avaliação de impactos seja definida desde a fase de conceção, possibilitando 
a maximização de ganhos. Este processo de avaliação e monitorização contínuo é autónomo 
mas articula-se com a fase de avaliação formalmente exigida no ano seguinte ao ano do título 
(2028), relativa à execução do ano Capital Europeia da Cultura 2027 (cf. indicado nas finanças 
do ponto 5).  
 
Recorremos à Teoria da Mudança de Partida, para referenciar as mudanças materiais que 
pretendemos concretizar no território, e que são as seguintes: 
 
1) Incrementar a densidade cultural no território (aumento das dinâmicas colaborativas, 
iniciativas, espaços e projetos culturais) através de mais sinergias, parcerias, intercâmbios e 
trabalho em rede; aumento da capacitação dos organismos públicos territoriais, com efeitos ao 
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nível do desenvolvimento dos processos de diagnóstico, planeamento, organização e avaliação 
de políticas públicas, nomeadamente associados à maior descentralização das atividades, 
contribuindo para uma maior atratividade do território; desenvolvimento rural e diminuição do 
despovoamento e produção de dados de qualidade sobre o território que melhor fundamentam 
estes processos e dinâmicas. 
 
2) Melhorar a governança cultural multinível, participativa e horizontal, por via de processos 
colaborativos e participativos que se incorporam nas práticas organizacionais e nos fóruns de 
planeamento e concertação da capacitação de organizações e stakeholders ligados ao 
ecossistema da cultura e criatividade nos domínios da liderança e gestão participativas; da 
inscrição de processos de codecisão nas gramáticas e lógicas institucionais e de políticas 
culturais mais transparentes e participadas  e escrutinadas ao longo das suas diversas fases: 
conceção, implementação e avaliação. 
  
3) Reforçar a participação cultural pela maior identificação e interesse dos cidadãos pela oferta 
cultural, pelo envolvimento dos agentes culturais e das comunidades em processos de 
codecisão, de coconstrução e cocriação; por via da promoção da melhoria das acessibilidades 
intra e inter territórios, do aumento da democratização cultural e da equidade no acesso à 
cultura, do acesso e descodificação da informação sobre programação cultural por parte dos 
diferentes grupos populacionais, e pela maior presença e expressão de grupos sub-
representados em processos de participação com reflexo nas programações artísticas e 
culturais. 
  
4) Ampliar o papel socializante da cultura por via da maior densidade cultural gerando 
apropriação e reflexividade cultural e o conhecimento e valorização do património de 
proximidade, das memórias e tradições das comunidades; reforçando a identificação cultural, o 
sentimento de pertença e aumentando a literacia cultural e o desenvolvimento cultural 
individual, com impactos a nível comunitário, nomeadamente na cidadania criativa expressa na 
participação cidadã individual e no agenciamento e organização coletivas. 
  
Estas mudanças materiais concorrem para que a longo prazo: a) o território se torne mais 
atrativo, em termos turísticos e como local permanente de residência, o que contribuiu para a 
reabilitação e refuncionalização do edificado e pode alavancar processos de desenvolvimento e 
regeneração urbana, mas também de descentralização cultural impactando no 
desenvolvimento rural com efeitos na diminuição do despovoamento e na regeneração 
territorial; b) se gerem mais dinâmicas de consumo e de incremento da procura com impacto na 
revitalização do tecido económico e no comércio de proximidade, maior diversificação dos 
modelos de negócio; mais emprego de qualidade, reduzindo a precariedade nas áreas 
profissionais ligadas às indústrias culturais e criativas, fortalecendo este setor e gerando maior 
sustentabilidade cultural e social; c) incremente o rendimento disponível das famílias, o 
consumo cultural e a confiança em relação ao futuro, contribuindo assim para um 
desenvolvimento territorial integrado; e d) exista mais desenvolvimento pessoal, qualidade de 
vida e bem-estar psicológico, coesão e inclusão social, combatendo a fragmentação 
comunitária e concorrendo para um desenvolvimento integrado, territorial e socialmente coeso, 
contribuindo assim para a Visão definida. 
  
Em suma: o acréscimo de participação cultural impacta positivamente na qualidade de vida e 
bem-estar da população, aumentando a vinculação comunitária, o sentimento de pertença e a 
coesão social e territorial. Em concomitância, a vitalidade cultural do território aumenta a sua 
atratividade, produzindo efeitos na fixação de novos residentes, na circulação de pessoas, na 
procura turística e captação de investimento, conduzindo à reabilitação do edificado, à 
qualificação do espaço público e alavancando a economia com expressão na revitalização do 
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tecido empresarial pré-existente e criação de novos modelos de negócio – dinâmicas 
geradoras de emprego e com reverberação em toda a cadeia de valor. 
 
Considerando as “Mudanças Materiais” apresentadas, efetuou-se um exercício de aproximação 
aos indicadores e métricas de Avaliação de Impacto. As “Mudanças Materiais” e os Indicadores 
aqui previstos serão objecto de revisão, no quadro processo participativo, em que os diversos 
stakeholders serão envolvidos. Assim, para a Avaliação de Impacto deverão ser consideradas 
as seguintes fases: 
  
1. Revisão técnica das "Mudanças Identificadas" e "Teoria de Mudança de Partida"; 
2. Mapeamento dos stakeholders, caracterização e sua forma de envolvimento no processo 

de avaliação; 
3. Processo de construção da "Teoria de Mudança de Chegada" com os stakeholders; 
4. Redefinição das mudanças a alcançar e impactos com base na "Teoria de Mudança de 

Chegada; 
5. Identificação das "Mudanças Materiais”. 
6. Construção e seleção de indicadores de impacto; 
7. Construção de instrumentos de medição de impacto; 
8. Definição do cronograma de avaliação de impacto; 
9. Aplicação dos instrumentos de medição de impacto nos diferentes momentos definidos no 

cronograma; 
10. Medição da Distância Percorrida e Impacto; 
11. Elaboração de relatório inicial onde deverão constar os pontos 1 a 8, respetivo Mapa de 

Impacto e Narrativa; 
12. Elaboração de relatórios conforme o cronograma definido com as conclusões e 

recomendações recolhidas até ao momento de elaboração. 
 
1.5 Descreva sucintamente os planos de acompanhamento e avaliação 
 
O processo de acompanhamento e avaliação da implementação do programa está alicerçado 
num Sistema de Monitorização e Avaliação Integrado (SMAI). O SMAI visa apoiar as entidades 
promotoras e parceiras da candidatura na prossecução dos objetivos e implementação das 
ações planeadas, assegurando o seu regular acompanhamento, a monitorização dos recursos 
e dos resultados alcançados. 
  
Neste contexto, pretende-se avaliar o programa da candidatura na sua globalidade, bem como 
cada uma das suas componentes, recolhendo e organizando dados de qualidade, capazes de 
informar a tomada de decisão e apoiar a melhoria contínua da sua implementação. Neste 
contexto pretendem ser seguidos os seguintes princípios base: 

● Abordagem participativa e colaborativa dos cidadãos/cidadãs e stakeholders; 

● Diversidade de informação, utilizando indicadores qualitativos e quantitativos; 

● Utilização de diferentes métodos de recolha de informação; 

● Medição das realizações e resultados, mas também dos impactos e mudanças resultantes 
da implementação do programa desagregado em ações, conforme já referido no ponto 1.4. 

  
Em coerência com os valores e princípios que suportam a candidatura, os cidadãos e cidadãs 
deste vasto território serão convidados a participar na avaliação do programa em todas as 
fases do processo. Será conferida uma atenção especial aos grupos vulneráveis e com menor 
representatividade, procurando-se concitar a sua participação através do ensaio de 
metodologias inovadoras assentes na customização. 
  
Para a monitorização serão utilizados indicadores com o objetivo de facilitar a medição das 
realizações e dos resultados. Estes fornecem a informação quantificada da evolução da 
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implementação do programa da candidatura, demonstrando as realizações e resultados e a 
sua correspondência com as iniciativas e os objetivos traçados. A análise da evolução dos 
indicadores, ao longo do tempo, permitirá introduzir ajustes à estratégia em implementação.  
  
Como corolário, periodicamente, os diferentes órgãos previstos na estrutura organizacional 
reunirão para fazer balanços, discutir e refletir face aos indicadores recolhidos, e tomar 
decisões relativamente à continuidade das iniciativas desenvolvidas e à necessidade de 
introduzir mudanças em matéria de implementação. Tomar-se-á sempre em consideração o 
processo de escuta em curso, quer aos cidadãos e cidadãs, quer aos stakeholders onde 
pontificam os agentes culturais. 
  
Na avaliação, o objetivo é responder a um conjunto de questões que se revelam fundamentais 
para a total compreensão dos processos de planeamento, operacionalização e implementação, 
seguindo uma abordagem aos resultados alcançados e distância percorrida (impacto), em 
concomitância com o referido no ponto 1.4. 
 
O processo de monitorização e avaliação terá início em 2023, a par da implementação do 
Observatório Cultural Comum. Este dispositivo produzirá e disponibilizará publicamente 
indicadores sobre as dinâmicas culturais e artísticas transversais ao território em apreço pelo 
que se afigura pertinente agregar as componentes de monitorização e avaliação descritas. 
 
Para a avaliação deverão ser consideradas as seguintes fases: 
  

1. Definição do Cronograma de Monitorização e Avaliação; 
2. Construção de indicadores, considerando o plano de ação definido; 
3. Mapeamento dos stakeholders, caracterização e sua forma de envolvimento no 

processo de avaliação; 
4. Definição de fontes e metodologias para a recolha de indicadores; 
5. Construção de instrumentos de recolha de dados; 
6. Aplicação dos instrumentos de medição nos diferentes momentos definidos no 

cronograma; 
7. Elaboração de balanços de monitorização semestrais, que deverão conter conclusões 

e recomendações, assim como propostas de ajuste ao Plano de Ação Inicial; 
8. Relatórios de avaliação intercalares conforme o cronograma definido; 
9. Relatório final de avaliação a entregar até 6 meses do término da implementação. 

  
Na dimensão avaliativa, propõe-se que as questões de avaliação sejam organizadas nas 
seguintes dimensões de análise: 
 
● Coerência 
● Pertinência 
● Eficácia 
● Eficiência 
● Sustentabilidade 
● Equidade 
● Impacto 
   
Refira-se que as fases aqui definidas, elencadas no ponto 1.4, para a Avaliação de impacto, 
informarão o Caderno de encargos que dará origem a um concurso externo para a avaliação e 
monitorização. 
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2. CONTEÚDO CULTURAL E ARTÍSTICO 

 
 
2.1. Qual é a visão e estratégia artística para o programa cultural do ano 
 
VISÃO  
  
Composto por europeus comuns e dirigido a toda a gente, CURAR O COMUM assenta sobre o 
princípio do reconhecimento e da consolidação do território enquanto área cultural comum. 
Através do desenvolvimento dos seus eixos, que emergem enquanto verbos de ação — 
RECONHECER, RELIGAR, TECER, CUIDAR, IMAGINAR and SUSTENTAR — o programa 
visa: 
 

● reconhecer e iluminar as pré-existências do território; 

● responder às necessidades e aspirações das pessoas comuns e criar-lhes novas e 
insuspeitas necessidades e aspirações;  

● promover a curiosidade mútua e os encontros entre diferentes;  

● ressignificar a experiência, os discursos, as palavras, os gestos e os lugares do quotidiano; 

● valorizar os projetos participativos e de forte relação com o contexto;  

● fundar narrativas que valorizem o detalhe, a reiteração, a resiliência, a pequena escala e a 
temporalidade desacelarada do ritual e da comunhão; 

● incentivar a implementação de políticas públicas de proximidade e de longo prazo para a 
cultura. 

 
ESTRATÉGIA ARTÍSTICA 
  
Escuta e reconhecimento 
 
Consideramos a existência de atores e práticas culturais de excelência e a sua vocação 
internacional como um ativo do território, o que é sobretudo evidente ao nível das estruturas 
independentes, sejam elas associativas ou empresariais. Diagnosticamos, no entanto, a fraca 
visibilidade, apoio e integração destes projetos no âmbito institucional e estabelecemos, por 
isso, como prioridade, os princípios do seu reconhecimento, consagração e 
internacionalização. A construção deste programa cultural assenta na iluminação dessas pré-
existências e da sua articulação e potenciação a partir de uma prática ativa e contínua de 
escuta. Foi a partir dessa escuta e reflexão conjuntas que se estabeleceram as metodologias 
de suporte à programação, os eixos programáticos e as suas linhas de ação-investigação, bem 
como os seus respetivos projetos resultantes. Será também com base na escuta recíproca que 
se definirão, num futuro próximo, os restantes projetos a desenvolver.  
  
Programa aberto e co-criação 
 
O desenvolvimento programático de cada linha de ação-investigação permanecerá 
intencionalmente em aberto até à abertura de uma call para curadores. Aprofundando os 
princípios de construção colaborativa da candidatura, a programação será suportada pelo 
trabalho conjunto e capacidade propositiva dos agentes culturais. A formulação concreta e 
detalhada do programa deverá assim resultar do trabalho a desenvolver por duplas de 
curadores a selecionar por convocatória internacional, duplas obrigatoriamente constituídas por 



 
Livro de Candidatura de Leiria a CEC 2027 

Autoria: Ana Bonifácio, Ana Umbelino, Elisabete Paiva, Lígia Afonso e Teresa Andresen 

um agente do território da candidatura e um parceiro com atividade estabelecida em qualquer 
outro país europeu.  
 
Transversalidade territorial e articulação em rede  
 
As linhas de ação-investigação e os respetivos projetos resultantes levantam e refletem sobre 
questões que atravessam e respondem ao território alargado da RC2027. São propostos 
enquanto projetos estruturantes dessa mesma rede, entendida enquanto Área Cultural 
Comum, no sentido de garantir reciprocidade, coesão, equidade e acessibilidade. São por isso 
propostos projetos materiais e imateriais de natureza longeva que promovem a implementação 
de estratégias comuns no âmbito da formação, capacitação, operacionalização e monitorização 
do tecido cultural; e é estimulada a programação em rede, em particular na área da 
participação. Os grupos de trabalho criados no âmbito da Rede Cultura 2027, nomeadamente 
os dinamizados por museus, bibliotecas, fotografia e castelos, fortes e fortalezas, tiveram 
algumas das suas propostas incorporadas no programa que aqui se apresenta e tomarão 
igualmente parte ativa no desenho e implementação de novos projetos.  
 
Desaceleração e proximidade  
  
As linhas de ação-investigação do programa são equacionadas como processos longos, 
antecipando e, nalguns casos, prolongando-se para além do ano do título. Esta continuidade 
procura tirar partido das potencialidades de um tempo mais dilatado de implementação, com 
foco no encontro e no processo, contrariando modelos de produção centrados na efemeridade 
e na espetacularização. Esta desaceleração permite um envolvimento mais consequente ao 
nível das parcerias e da participação cultural, e responde organicamente às características do 
território. Para além de no tempo, também no espaço o programa é desenhado considerando 
as múltiplas escalas que caracterizam o território, das serras aos vales, das praias às matas, 
das grutas às margens dos rios, das pequenas aldeias e localidades isoladas aos dinâmicos 
centros urbanos, das oficinas e casas do povo às imponentes fábricas, mosteiros e santuários. 
Numa lógica de proximidade, usamos o espaço público disponível e pré existente, privilegiando 
a adaptação e refuncionalização de edifícios de pequena e média escala à construção de 
novos. 
 
Itinerância, portabilidade e acessibilidade 
 
Considerando a natureza dispersa dos centros urbanos do território e a insuficiência da rede de 
mobilidade física existente, foram incorporadas no programa soluções de mobilidade de 
públicos, agentes e projetos. São equacionados projetos polinucleados, modulares, portáteis e 
itinerantes, que possam reverberar, em simultâneo ou alternadamente, em todo o território, 
bem como conectar-se a outros lugares mais distantes do espaço europeu. Este potencial 
internacional é também reforçado em projetos e plataformas comuns, de ambiente misto, 
presencial e digital, que permitam democratizar a sua experiência e acessibilidade aos 
cidadãos do mundo, tanto como inovar em modelos, formatos e propostas estéticas. 
 
 
Espaços de trabalho e residências de vizinhança   
  
Somos centrais e hospitaleiros. Formamos gerações criativas nas áreas da ciência, tecnologia, 
património, arte e design, mas temos fraca capacidade de os absorver, a longo prazo, por 
deficiente integração dos seus projetos na programação institucional, por indisponibilidade da 
oferta pública de espaços de trabalho e pela fragilidade das políticas de habitação. Este 
programa aposta por isso na atratividade para as populações mais jovens e no retorno de 
agentes profissionalizados, através da criação de espaços comunitários de trabalho, de ateliês 
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de média e longa duração, de residências de investigação e da constituição de coleções 
permanentes. Por outro lado, o programa promove uma visão participada, experimental e 
expandida dos processos artísticos integrando, transversalmente às várias linhas de ação-
investigação, residências multidisciplinares de vizinhança a decorrer em espaços não 
convencionais como sejam hospitais, termas, bibliotecas, escolas, numa lógica inclusiva e de 
proximidade das diferentes comunidades e incrementando os públicos da cultura.  
 
Transdisciplinaridade e cruzamento de saberes  
 
O programa privilegia o cruzamento e a contaminação entre áreas artísticas, das tradicionais 
às contemporâneas, convocando também as ciências sociais e humanas, a saúde, a tecnologia 
ou a indústria. Promove a partilha permanente entre o popular e o erudito, a tradição oral e a 
experimentação contemporânea, o analógico e o digital, o artesanal e o industrial, o amador e o 
profissional, atravessando gerações, comunidades, disciplinas e saberes.  
 
Articulação com políticas culturais e ambientais 
 
O programa já em desenvolvimento pela RC2027 terá continuidade na Capital Europeia da 
Cultura e além dela, preconizando a sustentabilidade no âmbito da implementação de novas 
políticas públicas. Nesse sentido, as linhas de ação-investigação integram instrumentos que 
apontam recomendações e orientações para a definição de critérios objetivos conducentes a 
uma relação mais consequente e transparente entre decisores políticos e agentes culturais, 
bem como a uma maior articulação entre políticas culturais e ambientais. 
 

2.2. Dê uma panorâmica geral da estrutura do seu programa cultural, incluindo a 
variedade e a diversidade das atividades/principais eventos que marcarão o ano. 
 
ESTRUTURA DO PROGRAMA CULTURAL   
 
O PROGRAMA CULTURAL divide-se em LINHAS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO que prevêem, 
mas não esgotam, os seus respetivos PROJETOS RESULTANTES. Estes dividem-se entre 
INSTRUMENTOS e PROJETOS PRINCIPAIS. Os INSTRUMENTOS concretizam e 
sistematizam as políticas culturais definidas para o território; os PROJETOS PRINCIPAIS 
apontam a tipologia de projeto indicada para o desenvolvimento de cada linha e tomam os 
agentes e projetos culturais do território como ativos e parceiros preferenciais.  
 
CURATE THE COMMONS propõe CURAR para: 
 
RECONHECER 
 
Eixo afirmativo que se ocupa de reconhecer aquilo que temos e somos, mas não tem ainda 
visibilidade, iluminando e consagrando pré-existências. Reconhecemos a identidade compósita 
do território, uma ancestralidade comum, uma história de resistência, a potência do feminino, 
as figuras-farol do passado e a sua reverberação como referência para o futuro.  
 
LINHAS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO  
1 > UMA HISTÓRIA COMUM (Common History) (programa de pesquisa e centro) 
2 > MEMÓRIA E RESISTÊNCIA (Memory and Resistance) (arquivo, produção e programação 
na área da memória oral individual e coletiva) 
3 > MULHERES PARA A EUROPA (Women For Europe) (programação multidisciplinar) 
4 > PESSOAS EXTRA-ORDINÁRIAS (Extra-Ordinary People) (exposição polinucleada e bolsas 
de mobilidade) 
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5 > DE DENTRO PARA FORA (Inside Out) (open call para curadores) 
6 > LUZES ACESAS (Lights On) (linha de financiamento) 
 
1 > UMA HISTÓRIA COMUM (programa de pesquisa e centro) 
 
Linha de ação-investigação, a desenvolver em parceria com o Museo de la Evolución Humana 
(Burgos), que se propõe revelar uma história comum do território e da humanidade e investiga 
o propósito da instalação de um centro de investigação sobre o tempo longo na região, com 
foco no terreno calcário/Mesozóico no país ocidental de Portugal como um arquivo de história 
profunda. Valoriza a profusão de sítios arqueológicos no território que contextualizam achados 
que contribuíram de forma muito significativa para a revisão profunda do entendimento 
científico da Evolução Humana, nomeadamente no que respeita à origem e destino do Homem 
de Neandertal, como a Criança do Lapedo, o Crânio da Aroeira, os vasos campaniformes do 
Castro do Zambujal e inúmeros outros fósseis encontrados na Galeria da Cisterna, na Gruta da 
Oliveira e na Gruta do Caldeirão.  
 
2 > MEMÓRIA E RESISTÊNCIA (arquivo, produção e programação na área da memória oral 
individual e coletiva) 
 
Linha de ação-investigação, a desenvolver em parceria com o European Observatory on 
Memories, que revela a rede como território insubmisso na defesa da liberdade, da democracia 
e dos valores humanistas europeus, com base nos acontecimentos e nas figuras conhecidas e 
anónimas que pontuaram, no território, a oposição à ditadura do Estado Novo. Procura 
combater o esquecimento nas gerações que não viveram o 25 de Abril e colocar estas histórias 
de resistência em diálogo com outras na história europeia do séc. XX e XXI.  
 
3 > MULHERES PARA A EUROPA (programação multidisciplinar) 
 
Linha de ação-investigação para reconhecimento dos percursos invisibilizados de mulheres 
excecionais do e no território, outrora parcialmente pertencente ao domínio administrativo da 
Casa das Rainhas e hoje inspirador de percursos dignos, justos e visíveis para as mulheres, 
raparigas e meninas. Destaque para as figuras de D. Leonor (rainha e filantropa), Maria Lamas 
(jornalista e ativista feminista e anti-fascista), Tereza de Arriaga (pintora e resistente anti-
fascista), Josefa D´Óbidos (pintora), Virgínia Vitorino (poetisa e dramaturga), Irene Lisboa 
(escritora e pedagoga), Hansi Stael (ceramista de origem húngara), Teresa Marques e Maria 
de Jesus (únicas  mulheres reclusas da prisão de Peniche), Maria Augusta Bordalo Pinheiro 
(pintora, decoradora e rendeira), Primavera das Neves (tradutora), entre outras.  
 
4 > PESSOAS EXTRA-ORDINÁRIAS (exposição polinucleada e bolsas de mobilidade) 
 
Linha de ação-investigação para o reconhecimento e consagração das figuras de referência do 
território, pessoas comuns capazes de feitos notáveis, através, simultaneamente, da atribuição 
de bolsas de mobilidade internacional com o seu nome a jovens que se destacam em diversas 
áreas de atuação e da organização de exposições dedicadas itinerantes a nível local e 
internacional. Inspira-se em pessoas como: Rodrigues Lobo (literatura), Josefa d'Óbidos (artes 
visuais), Bordalo Pinheiro (design cerâmico), Maria Lamas (jornalismo), Fernando Lopes Graça 
(música), António Campos (cinema) ou Primavera das Neves (tradução), Manuel Ferreira 
(literatura), Luís Castro Mendes (Literatura), António José Saraiva (critica e história da 
literatura), José-Augusto França (história e crítica da arte) José Mattoso (história). 
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5 > DE DENTRO PARA FORA (open call para curadores) 
 
Open call para duplas de curadoria, com um elemento do território em parceria com outro 
radicado no estrangeiro, para desenvolvimento das linhas de ação-investigação do programa 
CURAR O COMUM. Candidaturas sujeitas a procedimento concursal com júri internacional. 
 
6 > LUZES ACESAS (linha de financiamento) 
 
Linha de financiamento com o objetivo de reconhecer e consolidar a atividade cultural de 
excelência desenvolvida em contínuo no território. Serão privilegiados projetos participativos na 
área das artes contemporâneas, como forma de reconhecer os pré-existentes e de incentivar à 
criação de novos, considerando que esta tipologia de projetos é uma matriz identitária do 
território e motor da sua candidatura. 
 
 
RELIGAR 
 
A partir do reconhecimento essencial de que Natureza, Cultura e Espiritualidade estão ligadas, 
procuramos reconciliar-nos enquanto indivíduos e enquanto comunidade, para curar os 
espaços entre nós. Religamo-nos à infância e à génese da humanidade, à espiritualidade e aos 
rituais ancestrais de peregrinação e migração, às florestas e aos espaços reiteradamente 
feridos, às ruínas como testemunhos, concretizando o nosso contributo para a transição 
ecológica e o combate às alterações climáticas. É dentro deste eixo circular que se enquadram 
os projetos de arranque e fecho do programa do ano Capital Europeia da Cultura.   
  
LINHAS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO  
1 > UMA CRIANÇA COMO NÓS (A Child Like Us) (espetáculo de abertura) 
2 > DISTÂNCIAS A PÉ (Walking Distances) (classificação de trilhos e rotas multidisciplinares) 
3 > FLORESTA CONTÍNUA (Continuous Forest) (classificação florestal e projetos de 
investigação) 
4 > DESPERTANDO LUGARES FERIDOS (Awakening Wounded) (espetáculos e ações 
performativas) 
5 > FOOTSTEPS IN THE SAND (performances participadas de grande escala) 
6 > UMA VIAGEM PARA O OUTRO (A Journey To The Other) (cerimónia de encerramento) 
 
1 > UMA CRIANÇA COMO NÓS (espetáculo de abertura) 
 
Espetáculo a desenvolver com a Birmingham Opera Company, com foco na Criança do Lapedo 
enquanto elemento que religa um passado comum, numa dramaturgia de grande escala, uma 
ópera participativa, presencial e digital, que envolverá artistas dos 26 municípios da rede. 
 
2 > DISTÂNCIAS A PÉ (classificação de trilhos e rotas multidisciplinares) 
 
Linha de ação contínua e reiterada centrada no ato de caminhar ou peregrinar, onde cabem 
todo o tipo de caminhadas, desde as artísticas, às gastronómicas, às rotas que ligam marcos 
territoriais e patrimoniais, das existentes às por homologar.  
 
3 > FLORESTA CONTÍNUA (classificação florestal e projetos de investigação) 
 
Ação de restauro, simbólico, da Europa enquanto floresta e, efetivo, de reflorestação massiva 
do espaço público e das áreas ardidas do Pinhal de Leiria a Pedrógão Grande, à semelhança 
do preconizado pelo projeto The Great Green Wall. Inclui um projeto de classificação das 
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matas da rede como áreas protegidas e um projeto de investigação sobre resiliência e 
sustentabilidade florestal.  
 
4 > DESPERTANDO LUGARES FERIDOS (espetáculos e ações performativas) 
 
Linha de ação-investigação dedicada a acordar espaços "feridos", através da ativação 
performática temporária de espaços não convencionais como o pinhal ardido, as pedreiras 
abandonadas, os mosteiros e castelos, as ruínas industriais e religiosas, privilegiando a relação 
com as pequenas comunidades locais. 
 
5 > FOOTSTEPS IN THE SAND (performances participadas de grande escala) 
 
Projeto coreográfico participativo em parceria com a cidade de Jurmala. FOOTSTEPS IN THE 
SAND é um exemplo de como um evento de longa escala de dança folk pode ser transformado 
em um evento europeu partilhado. 
O festival irá unir várias dezenas de dançarinos perto do mar em julho de 2027, de Jūrmala a 
Cape Kolka e de Torres Vedras a Pombal. 
Os participantes dançarão juntos para encorajar o público a pensar sobre a frágil relação entre 
o Homem e a natureza. 
 
6 > UMA VIAGEM PARA O OUTRO (cerimónia de encerramento) 
 
A peregrinação como imagem do “homo viator”, integrante de particulares vivências de 
exceção expressas em ritualidade (desde Fátima ao Carnaval), numa dramaturgia de grande 
escala, de pendor sobretudo visual e coreográfico, protagonizada por artistas dos 26 
municípios, a celebrar o fim do ciclo Leiria 2027. A reconciliação do cosmos através de rituais 
de inverno que evocam a redenção, a transformação e a transgressão, e que são orientados 
para a tolerância e a paz. 
 
TECER 
 
Considerando pré-existências, expectativas e necessidades comummente reconhecidas, 
puxamos as linhas que nos ligam, tecendo, articulando, cooperando e construindo juntos. 
Tecemos projetos nucleares, de suporte e garante da rede, em particular a nível estratégico e 
institucional. Tecemos arquivos, formalizamos e oficializamos estruturas, implementamos 
linhas de apoio e financiamento comuns, reiteramos e institucionalizamos projetos que 
consagram o território enquanto uma área cultural comum. 
  
[LINHAS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO (projetos resultantes)] 
1 > ARQUIVO COMUM (Common Archive) (plataforma digital) 
2 > ESCRITÓRIO CULTURAL MÓVEL (Mobile Cultural Office) (escritório cultural) 
3 > MUSEU NA ALDEIA (projeto museológico itinerante) 
4 > VIDAS E TRABALHOS @ (Lives and Works @) (call para estúdios) 
5 > NEW EUROPEAN BAUHAUS (a definir) 
6 > LINHAS DO MAR (Sea Lines) (a definir) 
 
1 > ARQUIVO COMUM (plataforma digital) 
 
Arquivo comum na base da estratégia digital do programa: grande plataforma digital/atlas 
acessível para reunião de acervos públicos e privados do território nos domínios da fotografia, 
cinema, museus e bibliotecas. A sua criação responde ao diagnóstico de dispersão do 
conhecimento e acervos, bem como à necessidade de sustentar e comunicar, de forma 
acessível e universal, uma identidade simultaneamente diversa e comum. 
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2 > ESCRITÓRIO CULTURAL MÓVEL (escritório cultural) 
 
Gabinete de consultoria e capacitação cultural, que beneficia de recursos existentes no ensino 
superior politécnico da região e de pontuais ativos institucionais, com vista à implementação de 
estratégias comuns e oferecendo apoio na gestão, mediação, comunicação, captação de 
financiamento e parcerias, e à mitigação das lacunas diagnosticadas pelos agentes culturais do 
setor institucional e independente. 
 
3 > MUSEU NA ALDEIA (projeto museológico itinerante) 
 
Projeto criado pelo grupo de trabalho dos museus da rede e direcionado a idosos autónomos 
que vivem nos ambientes rurais isolados, demograficamente mais reduzidos e com escassa 
atividade cultural. Inclui artistas, museólogos, sociólogos e a população na reflexão sobre as 
noções de museu e de património. A sua integração como linha de ação-investigação no 
Programa Cultural Leiria 2027 preconiza o seu aprofundamento através de curadorias 
colaborativas de âmbito internacional. 
 
4 > VIDAS E TRABALHOS @ (call para estúdios) 
 
Ateliers a disponibilizar em todos os municípios da RC2027, em particular os de baixa 
densidade, que articulam as necessidades atuais do território e o desígnio de fixar novos 
agentes culturais e incentivar ao regresso de profissionais da cultura. Faz uso preferencial de 
espaços municipais reconvertidos e adaptados para o efeito. 
 
5 > NEW EUROPEAN BAUHAUS  
 
Programação a desenvolver no âmbito do programa novo Bauhaus europeu, uma iniciativa 
criativa e interdisciplinar que proporciona um espaço de encontro para conceber futuros modos 
de vida, cruzando arte, cultura, inclusão social, ciência e tecnologia. O programa visa 
aproximar o Pacto Ecológico dos sítios onde vivemos e mobilizar um esforço coletivo para 
imaginar e construir um futuro sustentável, inclusivo e acessível. Existem já no território várias 
iniciativas a germinar neste âmbito, das quais se destaca o projeto Alta do Conhecimento, em 
Leiria. 
 
6 > LINHAS DO MAR  
 
Linha de ação-investigação que se dedica ao estabelecimento de redes para além da rede, a 
partir da temática do mar, estabelecendo e fortalecendo conexões internacionais da frente 
atlântica do território com outros portos, outras cidades e outras CEC. Integra nomeadamente o 
projeto Sea Tamagotchi, uma parceria com Galway, e o Bauhaus of the Seas.  
 
CUIDAR 
 
Cuidamos de cada um dos elementos da rede que construímos, abraçamos a sua 
individualidade e integramos as suas diferenças, propomos, experimentamos e consolidamos 
novas práticas de habitabilidade, vizinhança e companheirismo, colaboramos e deixamo-nos 
contaminar, nutrimos e potenciamos projetos e relações formais e informais. Abrimos as portas 
de casa e fomentamos a convivência entre pessoas, culturas, gerações, estruturas e 
disciplinas.  
  
[LINHAS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO (projetos resultantes)] 
1 > SOMOS TODOS NÓMADAS (We are all Nomads) (conferência e programa itinerante de 
artes performativas) 
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2 > APRESENTAR VIZINHOS (Presenting Neighbours) (linha de financiamento) 
3 > BEM-VINDOS! (Welcome!) (programa domiciliário de artes performativas e intercâmbio 
familiar) 
4 > AS NOSSAS VOZES (Our Voices) (editorial/ press) 
5 > ESPAÇOS PÚBLICOS, EMOÇÕES PRIVADAS (Public Spaces, Private Emotions) (a 
definir) 
 
1 > SOMOS TODOS NÓMADAS (conferência e programa itinerante de artes performativas) 
 
Linha de ação-investigação que aprofunda a problemática da hospitalidade. Terá como 
principais projetos resultantes uma conferência internacional e uma programação multicultural 
itinerante de artes performativas desenvolvida para teatros e auditórios, integrando seminários, 
residências artísticas online e apresentação de primeiras obras. Desenvolvida em parceria com 
o festival Mindelact (Cabo Verde), o festival Kinani (Moçambique) e escolas artísticas dos 
PALOPS, assim como com o programa Pratiques d’Hospitalité/ École Supérieure d’Art et 
Design Grenoble-Valence. Configura visibilidade e reconhecimento às várias culturas das 
nossas comunidades migrantes e descendentes da geração envolvida nos processos de 
descolonização europeus, reiterando a vocação histórica do território no acolhimento de 
refugiados e migrantes de várias regiões e países. 
 
2 > APRESENTAR VIZINHOS (linha de financiamento) 
 
Programa de financiamento que reconhece a proeminência da área da música no território e 
que se destina a promover a itinerância, o acolhimento e a reciprocidade, configurando 
visibilidade e reconhecimento aos agentes do território. Os convites desdobram-se em 
sequência, de parceiro para parceiro, de forma orgânica e sem intervenção de um 
programador. Ao mesmo tempo que se programam, os agentes visitam-se, conhecem-se e 
partilham conhecimentos. Baseia-se na evidência da excelência e do franco desenvolvimento 
da área da música na região, visível em projetos que vão desde os históricos Orfeão de Leiria e 
Fade In, aos mais recentes Omnichords, Grémio Caldense, Osso, Bons Sons, Por Estas 
Bandas ou Impulso. 
 
3 > BEM-VINDOS! (programa domiciliário de artes performativas e intercâmbio familiar) 
 
Linha de programação domiciliária na área das artes performativas, que pressupõe a 
itinerância de projetos de pequena escala em todo o território e, em particular, nas localidades 
mais isoladas. Integra um programa de acolhimento de proximidade, fazendo uso das casas de 
aluguer na época baixa na zona costeira, das casas desabitadas nas localidades despovoadas, 
de segundas habitações ou casas de emigrantes, deixando a possibilidade às famílias do 
território visitarem, antes ou depois, os seus hóspedes. Inspira-se em experiências anteriores, 
locais ou itinerantes, de que são exemplo Caldas Late Night, A Porta ou Palco em Casa, bem 
como da experiência de muitas famílias do território em projetos de intercâmbio desenvolvidos 
por filarmónicas, coros e ranchos. 
 
4 > AS NOSSAS VOZES (editorial/ press) 
 
Edição de suplemento comum aos mais importantes jornais regionais, com projeto editorial 
definido por equipas constituídas por pessoas que representam minorias e vocacionado para 
as visibilizar. Reconhece a dinâmica da imprensa regional e a sua responsabilidade como 
quarto poder num território diverso que pretende diferenciar-se como território inclusivo e 
hospitaleiro.  
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5 > ESPAÇOS PÚBLICOS, EMOÇÕES PRIVADAS (a definir) 
 
Linha dedicada aos impactos, transformações e projeções na sociedade pós-pandémica em 
áreas como a sociabilidade, a saúde, a criação, a arquitetura, o urbanismo, a política e a 
filosofia. Imagina o território como um "laboratório vivo" que cruza a cultura com as políticas de 
saúde, em particular as do contexto da saúde mental e da neurociência, à escala local e em 
proximidade com o cidadão, tanto em contextos de pressão urbana como em contextos de 
envelhecimento e despovoamento. Estabelece parcerias com projetos como eMOTIONAL 
Cities e Life Futures (Warwick 2021). 
 
 
IMAGINAR 
 
Sonhamos, projetamos, experimentamos, inventamos e produzimos juntos. Co-criamos 
projetos europeus, locais e internacionais, que revelam, no presente, o melhor do futuro. 
Apresentamos, colecionamos e itineramos, abrimos portais entre lugares, imagens que 
inspiram novos imaginários e novas políticas que enfrentam corajosamente as crises. 
  
[LINHAS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO (projetos resultantes)] 
1 > CIDADES FUTURAS (Futurable Towns) (programação multidisciplinar em espaço público) 
2 > NOVOS VELHOS CONTEMPORÂNEOS (New Old Contemporaries) (apoio à criação 
contemporânea transdisciplinar e exposições polinucleadas) 
3 > UMA TERRA CHEIA DE REALIDADES (A Land Full Of Realities) (investigação, produção e 
programação na área da imagem) 
4 > QUADRAS SOLTAS (investigação e edição literária e fonográfica) 
5 > SEM BRINCADEIRAS ((No Kidding) festival de teatro e artes de rua para crianças) 
6 > FAZER CULTURA, IMAGINAR POLITÍCAS (Making Culture, Imagining Politics) (fórum 
internacional) 
 
1 > CIDADES FUTURAS (programação multidisciplinar em espaço público) 
 
Programa de intervenção nos centros históricos do território, que integra ações temporárias no 
espaço público e edificado devoluto ou expectante. Estas ações imateriais, performativas ou 
reflexivas, mas sempre de carácter participativo, serão capazes de gerar novas apropriações 
do espaço urbano e de apontar caminhos para a sua regeneração. Existe no território um 
grande número de centros históricos e de áreas de reabilitação urbana já reconhecidos 
legalmente no território, bem como experiências de programação que apontam neste sentido 
como os festivais A Porta (Leiria) e Multiplicidades (Torres Vedras). 

2 > NOVOS VELHOS CONTEMPORÂNEOS (apoio à criação contemporânea transdisciplinar e 
exposições polinucleadas) 
 
Grandes projetos internacionais anuais na área das artes visuais que forjam o diálogo entre 
obras pré-existentes com obras contemporâneas e comissionadas, implicando sempre a 
apresentação simultânea em vários espaços museológicos e culturais dos diferentes 
municípios da rede. Nesta linha serão desenvolvidos os conceitos de programação 
polinucleada e exposição-portal, partindo dos seguintes espaços-âncora: CAC (Torres Vedras); 
Novo Museu da Cerâmica (Caldas da Rainha) e Museu do Santuário de Fátima (Ourém).  
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3 > UMA TERRA CHEIA DE REALIDADES (investigação, produção e programação na área da 
imagem) 
 
Linha inspirada na obra de António Campos, que investe sobre o imaginário do território da 
Rede Cultura 2027, existente e em porvir, a partir da produção imagética, seja ela de âmbito 
fotográfico, videográfico ou cinematográfico, documental ou ficcional. Além da diversidade de 
artistas que se dedicam a esta área, existe o potencial de instituições como o MiMo — Museu 
da Imagem em Movimento (Leiria) ou o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, além de 
um considerável acervo de imagens do/sobre o território que podem adquirir outra 
tridimensionalidade no encontro com novas obras e com espectadores hodiernos.  
 
4 > QUADRAS SOLTAS (investigação e edição literária e fonográfica) 
 
Programa dedicado à investigação e divulgação da literatura anónima, espontânea e naif, 
antiga e contemporânea do território, antologizada num projeto interdisciplinar de edição 
literária e discográfica. 
 
5 > SEM BRINCADEIRAS (festival de teatro de rua para crianças) 
 
Festival de teatro e artes de rua para crianças, que cruza a criação artística, a experiência do 
espaço público, a cidadania e a literacia democrática. Esta proposta advém do desejo conjunto 
de companhias de teatro de Leiria como O Nariz, Leirena e Te-ato, e tem potencial regional e 
internacional na colaboração com outros agentes, como Teatro da Rainha e Materiais Diversos, 
bem como Bronks (Brussels) e Children's House (Rijeka).  
 
6 > FAZER CULTURA, IMAGINAR POLITÍCAS (fórum internacional) 
 
Fórum de políticas culturais que se concretiza em encontros anuais, com partilhas de 
programação e metodologias de práticas culturais internacionais de excelência. Este fórum 
pretende ser um gatilho na imaginação para formação cultural de agentes políticos. 

SUSTENTAR 
 
Reiteramos, amadurecemos, consolidamos o que aprendemos, para manter o nosso legado 
vivo. Garantimos a continuidade dos saberes e dos fazeres, firmando mecanismos de partilha e 
transmissão na sociedade civil. Sustentamos rede, orientados para o futuro.  
  
[LINHAS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO (projetos resultantes)] 
1 > FÁBRICA COMO ESCOLA (Factory as School) (rota turístico-pedagógica) 
2 > COLECIONAR O FUTURO (Collecting the Future) (coleção de arte contemporânea pública) 
3 > BIO ARTESANATO (Biocraft) (investigação aplicada) 
4 > OBSERVATÓRIO CULTURAL COMUM (Common Cultural Observatory) (observatório) 
5 > ESCOLA DE VERÃO PARA A CULTURA (Summer School For Culture) (formação) 
6 > ASSEMBLEIA DOS COMUNS (Assembly Of The Commons) (assembleias públicas e 
conferência de encerramento)  
 

1 > FÁBRICA COMO ESCOLA (rota turístico-pedagógica) 
 
Linha de ação-investigação que preconiza a colaboração sistematizada entre o tecido industrial 
e empresarial, designers, escolas de ensino superior na área específica do design industrial e 
inovação tecnológica, estruturantes na atividade do território. Inclui uma rota turístico-
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pedagógica do património industrial, oficinas multidisciplinares, micro-exposições, residências 
artísticas em contexto de fábrica e um centro de estudos das comunidades operárias. 
 
2 > COLECIONAR O FUTURO (coleção de arte contemporânea pública) 
 
Lançamento de uma coleção de arte contemporânea a fixar no território, através da criação de 
prémios-aquisição internacionais, para alunos e ex-alunos das universidades da Regional 
University Network — European University (RUN-EU). A constituição de uma coleção reitera a 
importância do histórico artístico da região em termos de formação de artistas (ESAD.CR), 
práticas de vanguarda e ações experimentais (Encontros Internacionais de Arte das Caldas da 
Rainha, Galeria Ogiva, Bienal de Óbidos, Slowmotion), bem como a necessidade de 
institucionalizar estas práticas e garantir a sua continuidade e reconhecimento público. Esta 
ação será desenvolvida em relação com a RPAC — Rede Portuguesa de Arte Contemporânea 
e com o tecido empresarial (NERLEI e AIRO), promovendo o apoio e mecenato nas artes 
contemporâneas. 
 
3 > BIO ARTESANATO (investigação aplicada) 
 
Linha de ação-investigação enquadrada no LIDA – Research Laboratory in Design and Arts/IPL 
que dá destaque à produção local e ao saber-fazer tradicional através de projetos de inovação 
e intervenção social, que promovam a valorização de artesãos e das suas oficinas em 
articulação com estudantes de design na criação de novos produtos com base em técnicas 
artesanais low-tech e matérias-primas biológicas de origem natural, adequadas a uma gestão 
ambientalmente sustentável do território.   
 
4 > OBSERVATÓRIO CULTURAL COMUM (observatório) 
 
Instrumento transversal ao território, aos agentes institucionais e independentes e ao 
desenvolvimento do programa CEC, que contempla uma relação estreita com a academia (IPL, 
IPT, LIDA, RUN-EU, Mestrado em Gestão Cultural e UNESCO Chair in Arts and Cultural 
Management, Cities and Creativity, ambos do IPL) e com a sociedade civil, de natureza 
participativa. Compreende projetos de monitorização, investigação e documentação na área 
das atividades culturais, incluindo o processo de monitorização e avaliação da própria CEC. 
 
5 > ESCOLA DE VERÃO PARA A CULTURA (formação) 
 
Formação internacional de técnicos nas áreas da gestão cultural, curadoria e programação, 
comunicação, palco e multimédia, conservação de acervos, entre outras áreas, co-organizada 
com o IPT e o IPL, em parceria com a rede RUN-EU e outros parceiros internacionais. 
 
6 > ASSEMBLEIA DOS COMUNS (assembleias públicas e conferência de encerramento) 
 
Nos meses de maio de 2023 a 2027 realizar-se-ão, nas praças de todas as freguesias da rede, 
mesas redondas com temas de interesse comum aos cidadãos europeus como forma de 
comemoração do Dia da Europa. Este conjunto de assembleias, inspiradas no dispositivo Long 
Table criado pela artista americana Lois Weaver, tem como regra a participação horizontal de 
todos os presentes. Os contributos reunidos ao longo dos anos nas diversas Assembly of the 
Commons integrarão a conferência de encerramento da CEC, a par de uma reflexão teórica, a 
nível internacional, suportada na experiência do conceito do comum proposto pela CEC. 
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TIMELINE OF CURATE THE COMMONS 

 

 
2.3. Explique sucintamente como o programa cultural combinará o património cultural 
local e as formas de arte tradicional com expressões culturais novas, inovadoras e 
experimentais? 

Artesanato e Pessoas 
  
A expressão cultural do nosso território é profícua no diálogo e na conexão entre saberes, 
recursos, competências e legados ancestrais e tradicionais, ofícios e matérias-primas, com as 
expressões mais inovadoras e experimentais da contemporaneidade. Essa capacidade foi 
plenamente reconhecida na atribuição do título de Cidade Criativa da UNESCO do Crafts and 
Folk Arts ao município de Caldas da Rainha, em 2019, município onde persiste uma intensa 
relação entre pequenos ateliers e a indústria, contrariando um contexto global em que o 
trabalho manual tem estado condenado à invisibilidade. Destacam-se, neste âmbito, empresas 
como a Bordalo Pinheiro ou a Vicara, bem como inúmeros criadores contemporâneos cujas 
práticas colaborativas com estes ateliers têm contribuído como um importante pilar para o 
desenvolvimento sustentável da região, com particular impacto na promoção do trabalho e na 
dignificação das condições de emprego de ambos, artesãos e criativos. Mas a partilha de 
conhecimentos neste setor deverá ser incrementada, pelo que a identificação das melhores 
práticas e o incentivo à aplicação de políticas sustentáveis é o centro de algumas das linhas de 
ação-investigação propostas nesta candidatura, nomeadamente BIO ARTESANATO [v. 
SUSTENTAR], que propõe a criação de produtos artesanais low-tech a partir de matérias-
primas biológicas. 
  
Música e Literatura 
  
Leiria detém, desde 2019, o título de Cidade Criativa da UNESCO na área da música, 
combinando a herança de D. Dinis, o rei trovador do cancioneiro galaico-português, com um 
conjunto muito expressivo de coros e bandas filarmónicas centenárias e com uma cena 
experimental e contemporânea particularmente diversa em estilos, formatos e públicos. Em 
Leiria emergem músicos e escritores de referência; produzem-se projetos emblemáticos como 
Ópera na Prisão, Aqui Contigo (pessoas em estado terminal) e Concertos para Bebés, ou 
festivais como Fade In, Entremuralhas, A Porta, Há Música na Cidade ou Música em Leiria, 
reinventando, através da música e do convívio intergeracional, as relações, os edifícios e o 
espaço público. A mesma dinâmica assiste aos municípios vizinhos, dos quais destacamos os 
projetos OSSO, Grémio ou Bons Sons. Tendo em conta a excelência e as experiências já 
avançadas por estes projetos, propomos o desenvolvimento de linhas de cruzamento entre os 
circuitos amadores e profissionais de música no território, do qual destacamos PRESENTING 
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NEIGHBOURS (v. CARE), programa que promove a visibilidade, reciprocidade e mobilidade 
entre agentes do território.  
 
A completar a tríade das cidades criativas está Óbidos Vila Literária, que tem o título UNESCO 
na área da Literatura desde 2015 e cujos projetos mais impactantes são o Folio — Festival 
Literário Internacional de Óbidos, o Óbidos Poetry Sessions, o Latitudes — Literatura e 
Viajantes, e as recentes inaugurações da Biblioteca Municipal Casa Saramago e do Centro de 
Criação Literária Ruy Belo. Por outro lado, têm surgido, em diversos formatos, encontros e 
festivais literários no território, dos quais se destaca o Ronda Poetry Festival. Nenhum destes 
projetos, porém, se acerca do património literário popular ou se aproxima do campo da música 
e fonografia, pelo que se propõe QUADRAS SOLTAS (v. IMAGINAR) linha de investigação e 
divulgação da literatura anónima, espontânea e naif. 
   
Indústria e Design industrial e tecnológico 
 
O território da rede constitui-se enquanto herdeiro de saberes-fazeres milenares a partir de 
matérias-primas como o barro, a areia, a madeira e o calcário, que ditaram o expressivo e 
contínuo desenvolvimento económico e demográfico do território, como é o caso do vidro, da 
cerâmica, da pedra, dos moldes e dos plásticos. O projeto de ampliação do Museu de 
Cerâmica, em execução nas Caldas da Rainha; ou o projeto do novo Museu da Indústria, já em 
desenvolvimento no âmbito do Plano Estratégico Municipal da Cultura de Leiria, visam criar um 
maior envolvimento entre este património e as pessoas, a partir das suas identidades, 
experiências, histórias e memórias, relacionadas com a atividade industrial. Nesse âmbito 
propomos ainda desenvolver, em articulação com o Museu da Indústria e os Institutos 
Politécnicos de Leiria e de Tomar, a linha de ação-investigação FÁBRICA COMO ESCOLA (v. 
SUSTENTAR), fazendo referência à histórica Fábrica Escola Irmãos Stephens na Marinha 
Grande, programa de colaboração entre o tecido industrial e empresarial, designers, escolas e 
ensino superior na área específica do design industrial e inovação tecnológica.  
 
Património material e imaterial  
  
A valorização do património cultural comum tem sido sistematicamente perseguida pelo tecido 
associativo local, desenvolvendo projetos de inclusão social e reconhecimento mútuo e 
promovendo a acessibilidade através do cruzamento das dimensões etnográfica e artística. 
Esta preocupação foi, entretanto, incorporada pelo grupo de trabalho dos museus da Rede 
Cultura 2027, que se tem dedicado a repensar amplamente o papel dos museus para o século 
XXI, bem como o conceito de património. Nesse sentido, destacamos MUSEU NA ALDEIA (v. 
WEAVE), um projeto gerado por este grupo e capaz de transformar a experiência do objeto 
popular ou anónimo numa memória marcante ao mesmo tempo que explora novas formas de 
mediação do património material e imaterial. O seu impacto é já visível e irreversível e exige 
agora alavancagem conceptual e curatorial enquanto linha de ação-investigação.  
 
2.4. Como envolveu a cidade, ou como planeia envolver, artistas e organizações 
culturais locais na conceção e implementação do programa cultural? 
  
Mapeamento 
  
O setor profissional independente deste território é, em muitas áreas, mais capacitado e 
internacional que as instituições, embora muitos destes projetos e agentes não tenham apoio 
financeiro ou reconhecimento local. Este conjunto de atores, por vezes invisíveis para o seu 
próprio território ou diluindo-se no vasto e diversificado panorama amador, começou a ser 
mapeado pela RC2027 em 2016. Neste mapeamento foram incluídos agentes e projetos do 



 
Livro de Candidatura de Leiria a CEC 2027 

Autoria: Ana Bonifácio, Ana Umbelino, Elisabete Paiva, Lígia Afonso e Teresa Andresen 

presente e do passado, da região ou com relevância para a região, nomeadamente da 
diáspora, e foram identificados profissionais, amadores, indivíduos e coletivos.   
  
Escuta 
  
A construção do programa cultural assentou numa prática ativa e contínua de escuta dos 
agentes do território. Ouvimos sistemática e dedicadamente os nossos pares, centenas de 
pessoas, em reuniões individuais ou pequenas reuniões coletivas interdisciplinares, ora ainda 
em grandes coletivas sectoriais ou municipais. Variando entre o presencial e o online, o modelo 
destas reuniões garantiu a palavra a cada um dos intervenientes, que se puderam posicionar 
sobre a ideia da candidatura, manifestar as suas expectativas e propor um entendimento do 
seu propósito programático, nomeadamente sugerindo projetos de fundo.  
 
As ideias-chave recolhidas na escuta para pressuposto da candidatura foram a necessidade da 
redescoberta da paisagem e a reconciliação entre natureza e cultura; de potenciar o trabalho 
em rede, em colaboração e cocriação; de iluminar e revelar as pré-existências; de reconhecer 
e capacitar os atores e as estruturas culturais; de valorizar a contemporaneidade e 
interdisciplinaridade das propostas culturais e a motivação para trabalhar no âmbito europeu e 
internacional.  
 
Programação 
 
A materialização das linhas de ação-investigação em instrumentos e não apenas em projetos 
procura sustentar a implementação da estratégia cultural definida no âmbito da RC2027. Os 
instrumentos ambicionam consolidar transversalmente a atividade cultural do território a partir 
da capacitação, reconhecimento e dignificação do trabalho dos seus agentes culturais. 
 
Nesse sentido, uma das peças-chave do programa cultural é o ESCRITÓRIO CULTURAL 
COMUM (v. TECER), que responde à urgência da capacitação cultural das estruturas culturais 
sem comprometer a sua autonomia. Outras propostas que ancoram a atividade dos artistas, 
agentes e organizações culturais são ARQUIVO COMUM (v. TECER) e OBSERVATÓRIO 
CULTURAL COMUM (v. SUSTENTAR), ferramentas participativas que lhes servirão 
transversalmente, conferindo visibilidade, adequação e sustentabilidade ao seu trabalho.  
 
O programa avança também com linhas de financiamento que correspondem às expectativas e 
necessidades dos agentes que desenvolvem programação contínua no território. Nesse 
sentido, destacamos LUZES ACESAS (v. TECER), que promove a mobilidade a nível territorial 
e a consolidação a nível internacional de projetos participativos na área das artes 
contemporâneas, ou APRESENTAR VIZINHOS (v. CUIDAR), destinado à itinerância e 
acolhimento interpares na área da música.  
 
A opção de conceber uma programação em aberto, com expressão na convocatória DE 
DENTRO PARA FORA (v. TECER) para as duplas de curadores que hão-de desenhá-la e 
implementá-la, denota o reconhecimento da relevância e capacidade instalada dos agentes no 
território, ao mesmo tempo que admite que lhes falta a dimensão europeia que só um projeto 
como a CEC pode proporcionar. O modo como os principais projetos de cada linha de ação-
investigação são equacionados, pressupõe, portanto, a sua implicação como potenciais 
curadores ou como principais parceiros, visto que o conjunto de projetos apontado resulta de 
uma articulação entre a visão estratégica, a escuta, propostas acolhidas e experiências 
entretanto avançadas no âmbito da RC2027.  
 
São exemplos desta articulação MUSEU NA ALDEIA (v. TECER), projeto criado pelo grupo de 
trabalho dos museus da Rede Cultura 2027 já em fase de implementação; mas também novas 
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propostas como SEM BRINCADEIRAS (v. IMAGINAR), um festival de teatro e artes de rua 
para crianças que resulta de uma proposta conjunta do Teatro O Nariz, Leirena e Te-ato, e ao 
qual se pretende juntar outros parceiros como o Teatro da Rainha, a Materiais Diversos e o 
conjunto dos teatros municipais da rede; BIOARTESANATO (v. SUSTENTAR) ou 
COLECIONAR O FUTURO (v. SUSTENTAR), que emergem do desenvolvimento das 
atividades de investigação e divulgação científica dos centros de investigação dos institutos 
politécnicos e da sua relação com o meio industrial e empresarial. 
 
Gestão 
 
Importa ainda referir que o processo de capacitação e reconhecimento dos agentes culturais 
que a candidatura preconiza vem não só potenciar a consolidação e sustentabilidade da sua 
atividade, mas também robustecer transversalmente toda a economia cultural do território. A 
criação de um ESCRITÓRIO CULTURAL MÓVEL (v. TECER), com vista, inclusive, à 
retaguarda nas áreas de captação de financiamento e gestão, vem exponenciar a capacidade 
de angariação de parcerias e financiamento internacionais dos agentes, o que resultará num 
benefício transversal para a implementação do programa no seu todo. 

3. DIMENSÃO EUROPEIA 

3.1. Faça um resumo geral das atividades previstas, tendo em vista: 
 
// Promover a diversidade cultural da Europa, o diálogo intercultural e uma maior 
compreensão mútua entre os cidadãos europeus; 
// Realçar os aspetos comuns europeus das culturas, património e história, bem como a 
integração europeia e os atuais temas europeus; 
// Apresentar artistas europeus, cooperação com operadores e cidades, em diferentes 
países, e parcerias transnacionais. 
 
Somos um território representativo dos valores e da história da Europa. Somos um arquivo vivo 
dessa história vibrante e complexa e estamos empenhados em refletir sobre ela, num momento 
em que a Europa é internamente ameaçada pela fragmentação e polarização e externamente 
desafiada ao diálogo com novas centralidades mundiais. O conceito do programa que 
desejamos aprofundar em torno do ano do título — CURAR O COMUM — procura o 
reconhecimento de uma narrativa comum de base europeia que inspire cada cidadão do globo. 
 
Hospitalidade 
 
Num mundo ameaçado por violentas alterações climáticas, conflitos armados e ditaduras 
emergentes, a Europa é, ainda, símbolo de abrigo. A crise dos refugiados para a qual 
despertámos em 2015 é apenas um exemplo das exigências que o futuro nos coloca enquanto 
seres que habitam o mesmo planeta. Do mesmo modo que a “Criança do Lapedo” veio 
demonstrar que a humanidade tem um passado em comum, desejamos que a linha de ação-
investigação UMA HISTÓRIA COMUM (v. RECONHECER), inspirada neste achado, possa 
disseminar a perceção de que o outro está sempre também em nós. O Museo de la Evolución 
Humana, em Burgos, já assumiu connosco este compromisso. O espetáculo de abertura A 
UMA CRIANÇA COMO NÓS (v. TECER), concretizado em parceria com a Birmingham Opera 
Company, celebra igualmente a nossa história comum. 
 
Também a linha de ação-investigação SOMOS TODOS NÓMADAS (v. CUIDAR), ao trazer 
visibilidade e reconhecimento às diferentes culturas dos nossos concidadãos imigrantes, 
muitos descendentes da geração envolvida nos processos de descolonização europeus, reitera 
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o compromisso com as práticas de hospitalidade. Esta linha está inserida no eixo CUIDAR e 
conta com a parceria da École Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence, em particular da 
equipa do programa Pratiques d’Hospitalité. 
 
O Santuário de Fátima está estreitamente ligado às práticas da cura e do cuidado, conceitos 
subjacentes ao programa. É também um parceiro essencial no seu desenvolvimento, em 
particular nos eixos RELIGAR, CUIDAR e IMAGINAR, nomeadamente  no âmbito de UMA 
VIAGEM PARA O OUTRO (v. RELIGAR), o espetáculo de encerramento do ano CEC, 
peregrinação na qual sagrado e profano se reconciliam numa mesma celebração — a da nossa 
transformação no caminho de encontro ao outro; da conferência integrada na linha  SOMOS 
TODOS NÓMADAS  (v. CUIDAR) e da co-curadoria dos principais projetos da linha de ação 
NOVOS VELHOS CONTEMPORÂNEOS (v. IMAGINAR), que integra as exposições 
polinucleadas à escala do programa, nomeadamente dedicadas a reflexões sobre o afeto 
espiritual ou a representação das maternidades comuns e divinas.  
 
Democracia e Cidadania 
 
Defendemos os valores da liberdade, autodeterminação e democracia porque hoje, mais do 
que nunca, é essencial discutir o seu futuro. Incluiremos ações de literacia democrática em 
SEM BRINCADEIRAS (v. IMAGINAR), programação em espaço público para crianças, em 
parceria com a Children's House em Rijeka, e celebraremos, em MEMÓRIA E RESISTÊNCIA 
(v. RECONHECER) as pessoas, conhecidas e anónimas, que neste território lutaram pela 
liberdade e pela democracia durante o período da ditadura do Estado Novo, colocando-as em 
diálogo com outros protagonistas da história europeia do séc. XX. 
 
Democracia e cidadania serão anualmente, em maio, o foco de ASSEMBLEIA DOS COMUNS 
(v. SUSTENTAR), assembleias populares que percorrem todas as freguesias do território e 
culminam numa conferência internacional em 2027, evocando simultaneamente as cortes de 
Leiria de 1254, as primeiras em que os cidadãos “comuns” puderam participar, e o Dia da 
Europa. A celebração dos grandes feitos das pessoas comuns será o mote de PESSOAS 
EXTRA-ORDINÁRIAS (v. RECONHECER) e o povo, eternizado na figura subversiva do Zé 
Povinho, criada por Bordalo Pinheiro, e protagonista do espetacular Carnaval de Torres 
Vedras, uma das peças-chave do espetáculo de encerramento VIAGEM PARA O OUTRO (v. 
TECER). 
 
Educação e sustentabilidade 
 
Acreditamos que a educação e a escola pública são bases essenciais da literacia democrática 
e elementos matriciais da vida europeia. Temos investido substancialmente nas áreas da 
educação, da participação cultural e da sustentabilidade ambiental e pretendemos tornar-nos 
uma referência através de uma articulação entre as estratégias de alargamento de públicos a 
nível local e internacional, as escolas, as instituições de ensino superior e os municípios. É o 
caso da parceria com o Plano Nacional das Artes, com quem partilhamos objetivos 
estratégicos. Proposto por organizações culturais locais, surge também o programa para 
espaço público SEM BRINCADEIRAS (v. IMAGINAR), focado na experiência das artes e da 
cidadania pelas crianças. 
 
Acreditamos que é condição para o desenvolvimento sustentável compreender e valorizar 
múltiplas formas de conhecimento, desde a cultura popular ou de tradição oral à nova literacia 
digital. Alinhando-nos com as prioridades europeias para a capacitação dos cidadãos e as 
políticas para a juventude, um dos nossos compromissos é a capacitação transversal das 
pessoas do território na área da cultura e a consolidação dos espaços de aprendizagem 
formais e informais que possam valorizar a amplitude de saberes e a diversidade tecnológica. 
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Damos resposta a este desígnio em programas como FÁBRICA COMO ESCOLA (v. 
SUSTENTAR) ou BIOARTESANATO (v. SUSTENTAR). 
 
Atentos ao Pacto para as Competências da EU, contamos beneficiar de fundos europeus para 
proporcionar qualificação ou requalificação a pessoas das mais variadas áreas profissionais e 
origens sociais, nomeadamente na cultural, com a ESCOLA DE VERÃO PARA A CULTURA (v. 
SUSTENTAR), também realizada em parceria com a RUN-EU, procurando envolver as escolas 
e instituições de ensino superior, as instituições culturais e as coletividades e as empresas, 
como parceiras e mecenas, num processo de criação de maior igualdade e acesso ao 
conhecimento e ao emprego. 
 
Património material e imaterial 
 
A descoberta da “Criança do Lapedo” trouxe um novo impulso ao estudo da evolução humana 
e à investigação arqueológica no nosso território, que revela uma notável malha de achados 
pré-históricos que cobrem um arco de 400 mil anos e confirmam a nossa ancestral centralidade 
europeia. Daqui emerge a linha de ação-investigação UMA HISTÓRIA COMUM (v. 
RECONHECER), organizada em parceria com o Museo de la Evolución Humana, em Burgos. 
Da mesma forma, ARQUIVO COMUM (v. TECER), arquivo comum na base da estratégia 
digital do programa, será criado enquanto plataforma acessível para a reunião de acervos 
públicos e privados do território, em parceria com o Archival Consciousness, programa criado 
no âmbito do MediaFutures, projeto que promove o remodelar da cadeia de valor dos média 
através do uso de dados de forma responsável e inovadora.  
 
Testemunho material da história europeia, a malha de castelos e núcleos urbanos da RC2027 
assumir-se-á enquanto um dos palcos preferenciais da programação e conta já com um grupo 
de trabalho dedicado que se propõe a incrementar a colaboração institucional e a 
internacionalização, tirando partido de redes de cooperação pré-existentes. A Rede de 
Mosteiros Portugueses Património da Humanidade (Alcobaça, Batalha e Tomar) é 
particularmente relevante e amplia-se através da parceria do Mosteiro de Alcobaça com a 
Carta Europeia das Abadias e Sítios Cistercienses e do Mosteiro da Batalha com o Templo de 
Borobudur (Indonésia). 
 
Somos também herdeiros de saberes-fazeres milenares, que ditaram o desenvolvimento 
económico e social do território. É o caso da cultura vitivinícola, destacada no título Torres 
Vedras/Alenquer Capital Europeia do Vinho; do vidro, que começou por ser produzido para os 
vitrais do Mosteiro da Batalha, se transformou em indústria e instigou a produção dos moldes e 
da cerâmica, presente desde o vaso campaniforme até à mais sofisticada cerâmica 
contemporânea. Linhas de ação como FÁBRICA COMO ESCOLA (v. SUSTENTAR) ou 
BIOARTESANATO (v. SUSTENTAR) darão conta da dimensão europeia destas práticas e 
envolverão centros de investigação como o LIDA – Research Laboratory in Design and 
Arts/IPL, integrado na RUN — Regional University Networks, e pesquisas que cruzam áreas 
tão diversas como o design, a antropologia, a sociologia, a engenharia, a programação e a 
mediação cultural.  
 
Natura-Cultura 
 
No processo de escuta, cedo identificámos que o património natural era o mais forte elemento 
agregador da nossa rede. A relação natura-cultura é transversal a todo o programa e conta 
ainda com um eixo dedicado — RELIGAR, que nos compromete enquanto embaixadores do 
Pacto Ecológico Europeu e alavanca uma ação contínua que articula a prática cidadã, a 
vivência cultural e as políticas públicas. 
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O nosso território compreende um património natural rico e único, com uma extensão 
expressiva de 6 áreas, terrestres e marinhas, integradas na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas, num total de cerca de 450 km2. Conta ainda com várias áreas classificadas a nível 
internacional, nomeadamente 7 Sítios de Interesse Comunitário e 2 Zonas de Proteção 
Especial, onde se destaca a ZPE das Ilhas Berlengas, 2 Reservas da Biosfera/MAB e 3 Sítios 
Ramsar. Está também em curso o projeto de candidatura do Parque Natural da Serra de Aire e 
Candeeiros como Geoparque da UNESCO, e há ainda a referir o notável conjunto de Matas 
Nacionais, recentemente sujeito à devastação dos incêndios de outubro de 2017. FLORESTA 
CONTÍNUA (v. RELIGAR) e DISTÂNCIAS A PÉ (v. RELIGAR) são duas linhas de ação 
emblemáticas que arrancam já em 2022 para nos religar e vincular, com urgência, ao cuidado 
de cada uma destas áreas. 
 
Entre as grandes prioridades para o território da União Europeia, a Estratégia de 
Biodiversidade 2030 propõe a proteção legal de pelo menos 30% da superfície terrestre e 
marinha. Daremos um contributo estratégico ao cumprimento deste desígnio, tirando partido da 
singularidade da nossa paisagem atlântica cársica de mar e serra. No domínio terrestre, as 
áreas protegidas existentes correspondem apenas a 6,23% do território da rede e os Sítios de 
Interesse Comunitário a 13,8%. Através de um exercício bottom-up e participativo, 
pretendemos ser a alavanca para a delimitação de áreas naturais protegidas de base local. 
 
Um território digital e acessível 
 
Queremos continuar a propôr e a participar nas mais diversas inovações tecnológicas. Vemos 
o ambiente digital como uma oportunidade de experimentação, inovação, agenciamento 
internacional e acessibilidade. Entendemos o espaço europeu como espaço de liberdades e 
escolhas, entre elas a participação cultural. As tecnologias e ambientes digitais são a este nível 
uma ferramenta essencial, permitindo colmatar limitações de ordem física — distâncias ou 
fragilidades, ou de ordem legal ou sanitária — como é o caso da reclusão ou do isolamento por 
motivos de saúde. 
 
Repercutindo experiências como o projeto Traction ou o programa do Congresso O Futuro da 
Nossa Cidade, o IPL — Instituto Politécnico de Leiria e as empresas de ponta nesta área 
sediadas no território, como é o caso da internacional Sound Particles, da WeADD - Product 
Specialized Consulting Lda e do projeto Archival Consciousness, terão um papel 
preponderante a desempenhar. A programação contemplará ambientes digitais, formatos 
mistos e experiências presenciais, multiplicando as oportunidades de acesso, ampliando as 
experiências para os públicos e o raio de abrangência do programa e incentivando a inovação.  
 
3.2. Pode explicar a sua estratégia geral para atrair o interesse de um amplo público 
europeu e internacional?  
 
Um imaginário comum 
  
Propomos revelar uma narrativa simbólica que mobilize o cidadão comum e estimule o sentido 
de pertença a uma mesma comunidade, propósito transversalmente concretizado através do 
programa cultural e da estratégia de comunicação. Num mundo cada vez mais fragmentado, 
queremos revelar ao mundo aquilo que nos une profundamente como Europa e proporcionar 
aos visitantes o reencontro com valores essenciais, como paz e espiritualidade, hospitalidade e 
proximidade, união com a natureza, igualdade, pluralidade e democracia, numa área cultural 
comum. 
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Reconhecimento internacional 
 
Existem no território dois grandes marcos à escala internacional que serão alavanca 
estratégica para a mobilização de públicos: o santuário de Fátima e a onda da Nazaré. Fátima 
é um dos maiores destinos de peregrinação mundial, acolhendo pessoas de todas as 
nacionalidades e geografias, não só pela prática da religião, mas também pela 
monumentalidade da paisagem edificada e pela agenda cultural que promove. O envolvimento 
do Santuário enquanto parceiro de organização logística responde à escala global a que 
aspiramos. As ondas gigantes geradas pelo canhão da Nazaré e surfadas por Garrett 
McNamara ou Maya Gabeira, atraem milhares de desportistas, fãs e curiosos de todo o mundo 
à nossa costa. A influência e força do oceano sentem-se, porém, de Pombal a Torres Vedras, a 
nossa extensa frente atlântica. 
 
Contemplamos, como preâmbulo do programa — entre 2024 e 2026, o desenvolvimento e 
implementação de PESSOAS EXTRA-ORDINÁRIAS (v. RECONHECER), que integra a 
organização de um conjunto de exposições itinerantes sobre as nossas figuras de referência 
em cidades que foram capitais europeias da cultura, estratégia que permite, simultaneamente, 
revelar internacionalmente estas figuras e sedimentar a relevância de Leiria 2027. Estas 
exposições funcionarão como módulos autonomizáveis que, em 2027, se agregarão numa 
única exposição polinucleada, distribuída por todo o território, que permitirá olhá-lo através de 
diversas lentes e sistematizar as linhas que nos ligam. 
 
Colaboração internacional 
 
As nossas linhas de ação-investigação serão desenhadas por duplas de curadores 
selecionados através de convocatórias de âmbito internacional, garantindo a qualidade, 
visibilidade e credibilidade do programa. Exigindo que um dos curadores de cada dupla tenha 
origem ou desenvolva a sua prática no território da RC2027 e que o outro a desenvolva noutro 
país europeu, fomentamos as práticas colaborativas e a internacionalização dos agentes 
culturais locais. Estas colaborações procuram incrementar as relações entre ciência, ambiente 
e cultura e promover as práticas artísticas como geradoras de conhecimento. 
 
As linhas de ação-investigação pressupõem ainda parceiros internacionais com os quais já 
estamos a trabalhar, como é o caso de UMA HISTÓRIA COMUM (v. RECONHECER), com o 
Museo de la Evolución Humana, Burgos; HOSPITALIDADE (v. CUIDAR), com a École 
Supérieure d’Art et Design Grenoble-Valence; MEMÓRIA E RESISTÊNCIA (v. 
RECONHECER), com o European Observatory on Memories; ESPAÇOS PÚBLICOS, 
EMOÇÕES PRIVADAS (v. CUIDAR), com EMOTIONAL CITIES ou UMA CRIANÇA COMO 
NÓS (v. RELIGAR), com a Birmingham Opera Company, entre outros. 
 
As redes e parcerias internacionais pré-existentes desempenham neste âmbito um papel 
central, sendo incrementadas e exponenciadas numa reverberação entre os parceiros do 
território. Esse é o caso da tríade de monumentos Património da Humanidade, da tríade de 
Cidades Criativas da UNESCO (Literatura, Música e Crafts e Arte Popular); das cidades 
geminadas, envolvidas no projeto Somos Europa; e dos Institutos Politécnicos, através da 
Rede RUN-EU, dos programas de mobilidade internacional como ERASMUS +, e do atrativo 
que já representam para os estudantes estrangeiros. 
  
Mobilidade internacional e Diáspora 
  
O importante papel da diáspora, tanto a que acolhemos no território ao longo da história como 
aquela que, dispersa pela Europa, contribuiu para a construção do projeto europeu, está 
plasmado na estratégia de internacionalização. A diáspora foi integrada desde o início no 
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processo de escuta e terá um papel ativo no programa cultural e no fortalecimento das 
parcerias e da visibilidade internacional. Espera-se que uma das marcas menos positivas do 
território — a dificuldade demonstrada, ao longo das últimas décadas, em fixar uma população 
jovem muito qualificada — seja agora invertida com a integração e colaboração sistemática de 
emigrantes da região nas linhas de ação-investigação. Pessoas como a investigadora Carolina 
Rito (Londres), o artista Tiny Domingos (Berlim), o linguista Francisco Lacerda (Estocolmo), 
mas também a arquiteta paisagista Eunice Neves (Austrália) ou a curadora Rita Souther 
(California/USA), entre outras, são nomes de referência que pretendemos integrar no 
desenvolvimento do programa cultural. 
 
Na perspetiva de inverter a tendência da emigração jovem e de o território se tornar, 
simultaneamente, atraente para a fixação de ativos de outros países e promotor da valorização 
dos seus próprios, contemplamos a criação de um programa de bolsas de mobilidade 
internacional — no âmbito da linha de ação-investigação PESSOAS EXTRA-ORDINÁRIAS (v. 
RECONHECER) — para jovens que se destacam nas suas áreas de atuação. Estas bolsas 
terão como patronos as figuras notáveis da nossa história (Rodrigues Lobo, Josefa d’Óbidos, 
Bordalo Pinheiro, Maria Lamas, etc.) e serão atribuídas a partir de uma articulação entre o 
investimento mecenático local e programas europeus de mobilidade. Também neste campo as 
parcerias encetadas pelos Institutos Politécnicos de Leiria e de Tomar terão papel 
determinante, destacando-se a rede RUN - Regional University Network que o primeiro lidera.  
 
Turismo cultural sustentável 
 
Propomos rever o desígnio da atração de públicos à luz de um conceito de turismo 
ecologicamente sustentável e socialmente comprometido, num tempo lento e de proximidade. 
O atrativo mundial de Fátima como lugar de peregrinação é potenciador de canais raramente 
acessíveis ao setor cultural, tal como a onda da Nazaré reverbera amplamente junto da 
população jovem, mas é sobretudo ao detalhe que apontamos. Assumindo o nosso território 
como lugar de atravessamento, procuraremos instigar a curiosidade por um far west europeu, 
um lugar a descobrir, onde o turismo de natureza — do pedestrianismo à espeleologia 
passando pelo surf e birdwatching — se alia ao turismo cultural. Com base numa densa 
tradição agrícola, gastronómica e na profusão de aldeias e localidades acolhedoras, 
procuraremos revelar o potencial do território no acolhimento de média e longa duração. 
Propomos, por isso, projetos internacionais de voluntariado hands on ligados à conservação da 
natureza, a integração em circuitos internacionais de slow tourism e o incentivo à hospitalidade 
e intercâmbio, como explorado na linha de ação-investigação BEM-VINDOS! (v. CUIDAR).  
 
Estas propostas dirigem-se ao turista movido pela curiosidade, desejo de observar e de 
aprender; ao turista amigo do ambiente e responsável pela preservação e pelo futuro da parte 
do planeta que visita. Nesta perspetiva, o encontro com os habitantes é uma componente 
fundamental do turismo: os habitantes-cidadãos protegem a sua comunidade enquanto a 
projetam para o exterior. Ambos, hóspede e anfitrião, são atores principais deste turismo de 
lugares e não de imagens, de diálogos e não de eventos, de estadia e procura. Um turismo não 
poluente, compreensivo, que privilegia a proximidade, o preservar, o restituir, enfim, o cuidar. 
 
Ambiente digital e acessível 
 
Procuraremos aliar-nos à inovação no domínio do digital, de modo a proporcionar aos públicos 
remotos experiências imersivas, tais como as que queremos oferecer aos públicos que venham 
ao nosso encontro. A necessidade de resolução de limitações de ordem sanitária durante a 
pandemia, permitiram-nos testar projetos e dispositivos digitais que possibilitaram o acesso a 
pessoas isoladas ou impedidas de contacto e a relação próxima com a diáspora e com 
parceiros internacionais. Queremos incrementar, diversificar e generalizar esta tipologia de 
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projetos e dispositivos em favor de um programa cultural em que o digital e o presencial 
estejam aliados e atraiam públicos de todas as partes do mundo. Para isso, contemplamos 
parcerias com a Universidade Autónoma de Barcelona, através do Departamento 
TRANSMEDIA, e com o consórcio europeu EU COST ACTION LEAD ME. Prevemos ainda 
parcerias com empresas de ponta nesta área, como é o caso da Sound Particles que, sediada 
em Leiria, colabora com vários estúdios em Hollywood. 
 
Pretendemos ainda, no âmbito da linha de ação-investigação SOMOS TODOS NÓMADAS (v. 
CUIDAR), desenvolver um programa de residências artísticas online que permitirá investir mais 
recursos nas equipas e no seu tempo de trabalho, diminuir o peso das despesas logísticas e da 
pegada ecológica. Será realizado em colaboração com entidades e escolas artísticas dos 
PALOP, como é o caso dos festivais Mindelact (Cabo Verde) e Kinani (Moçambique) ou do 
Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura (Mindelo) e do Complexo das Escolas de 
Artes — CEARTE (Luanda). 
 
3.3. Até que ponto planeia desenvolver vínculos entre o seu programa cultural e o 
programa cultural de outras cidades com o título de Capital Europeia da Cultura. 
 
O nosso programa cultural quer-se poroso e enriquecido com colaborações de outras ECOC. 
Com capitais como Galway, Chemnitz e Kaunas, partilhamos respetivamente a influência do 
mar, a herança pós-industrial e a contemporaneidade. Com Donostia partilhamos a riqueza da 
gastronomia e com Maribor a cultura do vinho, com a candidata letã Jurmala a fotografia e o 
mar, com Mannheim a música. 
 
Nesta fase da candidatura, temos já compromisso firmado com o projeto FOOTSTEPS IN THE 
SAND (v. RELIGAR), em colaboração com Jurmala, e estamos em vias de confirmar parceria 
com a Children's House em Rijeka para a linha de ação-investigação NO KIDDING (v. 
IMAGINAR). Identificamos também afinidade com as cidades de San Sebastián e Galway na 
potencial criação de uma rede colaborativa no eixo atlântico, processo que já iniciámos com 
Galway com a integração do projeto Sea Tamagotchi na linha de ação-investigação (SEA 
LINES) (v. RELIGAR). 
 
Destacamos ainda algumas expectáveis linhas de trabalho a desenvolver com outras ECOC: 
 
— Colaboração com a futura cidade letã detentora do título que privilegie a ligação entre o 
Pinhal de Leiria e os pinhais letões, bem como a ligação entre o Parque Natural de Serra de 
Aire e Candeeiros e o Parque Natural de Gauja; 
 
— Na sequência do anterior, um projeto específico ligado às edições independentes e à 
tradição de Leiria no fabrico de papel também poderá ser partilhado com a Letónia; 
 
— Exposições itinerantes em cidades que foram ou virão a ser Capitais Europeias da Cultura, 
entre 2024 e 2026, dedicadas às figuras de referência do território, com vista ao seu 
reconhecimento e consagração internacional, no âmbito da linha de ação-investigação 
PESSOAS EXTRA-ORDINÁRIAS (v. RECONHECER). Estas exposições seguirão a estratégia 
expositiva do programa cultural, privilegiando o formato polinucleado; 
 
— Projeto artístico de fertilização cruzada de multiculturalidades entre territórios que verifiquem 
camadas e evidências de diferentes ocupações e apropriações do passado e do presente, 
como é o caso do nosso. 
 
Estamos conscientes de que esta estratégia tem de ser reforçada e é essa a expectativa que 
temos na passagem à segunda fase da candidatura. 
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4. ALCANCE 
 
“Desejaria que as minhas explorações do passado não fossem viagens a um reino de sombras, 
nem mitificação de factos pretensamente privilegiados, mas revelação do que sempre de novo 
existe no passado, do que sempre de novo o traz até nós, do que sempre de novo nos 
impulsiona no presente. Do que sempre de novo deveríamos transmitir a quem vier depois”  

 
José Mattoso 

Historiador Medievalista natural de Leiria 
Presidente Honorário da Candidatura de Leiria a ECoC 

 
 
4.1. Explique como a população local e a sociedade civil se envolveram na preparação 
da candidatura e irão participar na implementação do ano. 
 
Participação e democracia cultural 
 
Acreditamos que a democracia cultural está na base da democracia política e que o Artigo 27 
da Declaração dos Direitos Humanos só se concretiza se todos os cidadãos forem escutados e 
puderem escolher como querem participar na vida cultural. Acreditamos que a participação 
cultural é um direito individual e coletivo e um dos desígnios para o século XXI, uma alavanca 
para inverter a fragmentação e a exclusão social, a forma de suportar com imaginação a 
incerteza e as mudanças, de cuidar os afetados pelas migrações e pelas alterações climáticas 
e de resistir à emergência de populismos e totalitarismos. 
 
Da escuta à rede 
 
O espírito da nossa proposta é escutar cada indivíduo e coletivo, reconhecer o seu património, 
capacidades e desejos e, em conjunto, tecer e revelar uma área comum cultural. Foi o que 
fizemos desde que, em 2015, nos começámos a preparar para defender o título de Capital 
Europeia da Cultura 2027. Quando formalizámos, em 2019, a RC2027, assumimos o 
compromisso de desenhar uma programação participativa e de proximidade, ancorada nos 
princípios da hospitalidade, da vizinhança e do companheirismo. Uma comunidade não é 
apenas feita de iguais e hoje, mais do que nunca, importa celebrar e compreender a 
importância de comunidades que seguem unidas, com as suas diferenças, em torno de 
projetos comuns. Criámos então o site www.redecultura2027.pt e, através dele, reunimos 
embaixadores, mapeamos agentes culturais e acolhemos propostas de projetos, além de 
partilhar uma agenda cultural comum. 
 
Manifesto e primeiros projetos 
 
Em 2019 foram co-produzidos por agentes culturais e municípios os “Prelúdios de Ideias”, nove 
encontros de reflexão dos quais o primeiro deu origem ao Manifesto que se compromete com a 
elaboração desta candidatura e atribui “toda a prioridade à participação dos cidadãos na vida 
cultural." Foram também criados os primeiros grupos de trabalho nas áreas das bibliotecas e 
dos museus (a que se seguiram a fotografia e os castelos, fortes e fortalezas, estando outros 
em vias de constituição), para aprofundar práticas de colaboração institucional, alavancar 
práticas de formação entre pares e imaginar um novo futuro em rede. O primeiro fruto deste 
compromisso é o projeto Museu na Aldeia. 
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Em 2020 foram lançados projetos exemplares: 
 
— Uma convocatória inédita para apoio a quatro projetos culturais colaborativos entre agentes 
de diferentes pontos do território; 
— O congresso O Futuro da Nossa Cidade, através do qual respondemos às limitações 
impostas pela pandemia num programa online e no terreno de 6 meses; 
— Projetos que ensaiam a mobilidade e as múltiplas escalas que imaginamos para o programa 
cultural de 2027, como é o caso de Gentes e Lugares (escolas-crianças e cinema), 
Peregrinação (literatura e território), Roteiros Imersivos (turismo e cultura), Museu na Aldeia 
(arte, património e comunidades isoladas), Baile dos Pastorinhos (folclore e educação) ou 
Palco em Casa (cultura e solidão). 
 
A candidatura 
 
Já na fase de redação do bid book, inspirados pela escuta dos atores culturais, definimos os 
eixos programáticos que norteiam o programa e correspondem às ações que queremos levar a 
cabo. Todos os eixos incluem propostas para públicos muito diversificados e programas 
participativos e contemplam preocupações como mobilidade e proximidade, acessibilidade 
física e digital e colaboração intergeracional. 
 
Tecer 
 
O eixo TECER repensa o papel das instituições culturais como espaços referenciais do ponto 
de vista da democracia cultural, estimulando-os enquanto lugares porosos, informais, plurais e 
acessíveis. Procura-se, por efeito de contaminação, disseminar as melhores práticas de forma 
a tornar as bibliotecas, museus e teatros mais representativos da diversidade social e cultural 
do território. Nesta senda, os grupos de trabalho dos museus e das bibliotecas propuseram, 
como projetos âncora, respetivamente, um “museu andante” (experimentado em concreto 
através de MUSEU NA ALDEIA) e uma rede de bibliotecas itinerantes. Estes projetos não 
pretendem replicar lógicas pré-existentes, mas avançar do paradigma de instituição de 
acervo/coleção para instituição de ideias, promotora de programas com ação crítica, ancorados 
nas questões do presente e do futuro identificadas ou despertadas pelos e nos cidadãos. 
ESCRITÓRIO CULTURAL MÓVEL consagra este desejo, desempenhando um papel central e 
uma ação transversal. Além de assegurar a consultoria dos agentes culturais do território em 
inúmeras dimensões de gestão cultural, a equipa integrará responsáveis por: 1. proximidade e 
mobilidade; 2. acessibilidade e literacia digital; 3. educação e mediação cultural; 4. 
voluntariado. 
 
 
Cuidar 
 
O eixo CUIDAR coloca ao centro as práticas de hospitalidade e vizinhança e privilegia projetos 
colaborativos, seja entre os atores do tecido independente e as instituições, seja entre 
diferentes áreas e setores que se unem em torno do compromisso com a participação cultural. 
SOMOS TODOS NÓMADAS desafia os teatros e auditórios da rede a co-apresentar uma 
programação de artes performativas cujos protagonistas são artistas dos países das 
comunidades imigrantes no território da rede. BEM-VINDOS! programação domiciliária na área 
das artes performativas e programa de acolhimento familiar, privilegia simultaneamente a 
proximidade, nomeadamente a utilização do espaço da intimidade doméstica, e as 
comunidades mais isoladas, à semelhança do que foi antes testado com o projeto Palco em 
Casa. Dentro do mesmo eixo, APRESENTAR VIZINHOS é uma linha que incentiva à 
mobilidade e ao reconhecimento entre agentes no território, privilegiando o amplo circuito de 
espaços musicais independentes. 



 
Livro de Candidatura de Leiria a CEC 2027 

Autoria: Ana Bonifácio, Ana Umbelino, Elisabete Paiva, Lígia Afonso e Teresa Andresen 

 
Sustentar 
 
Encaramos este território como território de aprendizagens e trabalhamos, simultaneamente, 
para a ampliação das competências tecnológicas da população, integrando saberes milenares 
e tradicionais e a mais avançada tecnologia digital, bem como para a inclusão e valorização 
dos mais velhos, fiéis depositários de uma diversidade de saberes aliados a profissões e 
práticas já extintas ou em vias de desaparecimento. OBSERVATÓRIO CULTURAL COMUM 
incluirá, nomeadamente, investigação sobre projetos participativos que, pela sua complexidade 
e baixo financiamento, muitas vezes não contam com os recursos necessários para a avaliação 
e documentação. Destaque ainda para a linha de ação-investigação ASSEMBLEIA DOS 
COMUNS, dedicada à discussão sobre o comum e o exercício da cidadania, a decorrer na 
forma de assembleias públicas, uma vez por ano, entre 2024 e 2027, nas 197 freguesias da 
RC2027, e culminando na conferência de encerramento do programa. 
 
 
4.2. Explique como pretende criar oportunidades para a participação de grupos 
marginalizados e desfavorecidos. 
 
Participação e acessibilidade  
 
O Manifesto da RC2027 assume como prioridade a participação cultural. Este compromisso 
envolve os decisores políticos, as instituições culturais e os atores independentes do território. 
Temos um histórico notável de projetos culturais concebidos para a participação dos grupos 
mais desfavorecidos ou marginalizados, como: Laboratório de Musicoterapia para pessoas com 
dor crónica, os Roma do Lis dedicado às comunidades ciganas ou a Caixinha das Artes para 
crianças com necessidades especiais. Importa agora tirar partido de um programa de escala 
europeia que permita renovar perceções, conceitos e modos de agir em relação às 
comunidades e indivíduos marginalizados e desfavorecidos. Para isso são fundamentais as 
parcerias com a Universidade Autónoma de Barcelona, através do Departamento 
TRANSMEDIA, e com o consórcio europeu EU COST ACTION LEAD ME. 
 
Entendemos ampliar o conceito de acessibilidade considerando as características do nosso 
território. Além de atentar no caso das pessoas com necessidades especiais, era importante 
para nós cuidar da composição social e cultural diversa das nossas comunidades e agir sobre 
a extensão do território e o isolamento de muitas comunidades. Por isso, várias linhas de ação-
investigação são dedicadas à mobilidade e à pequena escala, indo ao encontro de cada 
comunidade, como é o caso de BEM-VINDOS! (v. CUIDAR), ASSEMBLEIA DOS COMUNS, (v. 
SUSTENTAR), DISTÂNCIAS A PÉ (v. RELIGAR) ou QUADRAS SOLTAS (v. IMAGINAR). 
 
Ambiente digital e acessível 
 
Queremos incrementar, diversificar e generalizar os projetos e os dispositivos em ambiente 
digital ou misto, fazendo deles instrumento de acesso para todos e oportunidade de 
experimentação. 
 
O caso mais emblemático em curso é o projeto Traction, que permitiu a criação de uma ópera 
com reclusos e suas famílias no Estabelecimento Prisional de Leiria, em parceria com o Gran 
Teatre del Liceu em Barcelona, a Irish National Opera em Dublin e a VICOMTECH, empresa 
sediada no país basco. Esta é a mais recente fase do projeto Ópera na Prisão, desenvolvido 
desde há vários anos a esta parte pela Sociedade Artística Musical dos Pousos no 
Estabelecimento Prisional de Leiria e agora apostando na realidade aumentada. Pretendemos 
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fazer deste projeto um caso passível de ser replicado e incluir no programa um projeto mais 
alargado que nos permita encetar parcerias com estabelecimentos prisionais europeus. 
 
Proximidade e mobilidade 
 
Do ponto de vista do programa cultural, como já referimos, em todos os eixos estarão 
compreendidos projetos itinerantes e portáteis, combatendo o isolamento de muitas 
comunidades do território e operando sobre o imaginário — fazer do longe perto. Além das 
linhas DISTÂNCIAS A PÉ e BEM-VINDOS! serão igualmente disseminados projetos 
específicos para as localidades mais isoladas da Rede Cultura 2027, valorizando marcos 
territoriais característicos, trilhos, moinhos, rios e levadas. Esta disponibilidade para ir ao 
encontro das comunidades, demonstrada pelo desenho do programa, pretende contagiar 
também as comunidades e os indivíduos a saírem de si ao encontro do outro. 
 
Hospitalidade e vizinhança 
 
Considerando que cerca de 5% da população no território da RC2027 não é de nacionalidade 
portuguesa, ascendendo a quase 7% em alguns dos concelhos, e que existe também uma forte 
expressão da comunidade portuguesa de origem africana, consideramos prioritário que o 
programa contribua para a valorização destes cidadãos e dê visibilidade a diferentes culturas e 
imaginários. 
 
O projeto SOMOS TODOS NÓMADAS (v. CUIDAR) trará reconhecimento às culturas dos 
nossos concidadãos imigrantes e descendentes da geração envolvida nos processos de 
descolonização europeus, através de uma programação multicultural a disseminar pelos 
teatros e auditórios do território da RC2027. 
 
Considerando o atual debate no espaço público português sobre a nossa história colonial, 
serão convidados cidadãos e artistas descendentes da geração envolvida no processo de 
descolonização para colaborar com os nossos museus, bibliotecas e teatros na revisão de 
acervos, coleções e repertórios.  
 
Será também criado um suplemento em parceria com os principais jornais regionais do 
território, para fazer chegar aos leitores, em formato físico e digital, artigos e reportagens que 
dêem particular visibilidade às minorias presentes no território. Este suplemento AS NOSSAS 
VOZES (v. CUIDAR), será editado e protagonizado por vozes menos representadas — 
trabalhadores nómadas e sazonais, reclusos, lgbtqi+, pessoas com deficiência, migrantes, 
refugiados, idosos e crianças. 
 
4.3. Explique a sua estratégia global de alargamento do público e, em especial, a ligação 
com a educação e a participação das escolas. 
 
A comunidade educativa é por nós entendida em sentido alargado — todos somos educadores, 
todos possuímos saberes. O programa cultural será entretecido com as atividades educativas 
formais, não-formais e informais, nos variados espaços onde elas se desenvolvem. 
Concebemo-nos como comunidade cultural, um território cultural comum, não como 
comunidade exclusiva. Queremos ser capital cultural da Europa, estandarte dos seus valores 
dentro e fora da União Europeia. 
 
A estratégia de alargamento de públicos é, por isso, essencial e é pensada a três níveis: a 
democracia cultural e a escola, as artes e a escola, o mundo e a escola. 
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A democracia cultural e a escola 
 
A educação e a escola pública são bases essenciais da literacia democrática e elementos 
matriciais na vida dos cidadãos europeus. Queremos que a escola seja o primeiro lugar de 
exercício da democracia cultural e da participação cultural. Por isso, a escola será, no âmbito 
do eixo CUIDAR, um entre vários palcos do programa, operando à pequena escala e 
garantindo aquilo que só a escola pode ainda garantir: que o programa cultural e artístico 
chega a todas as famílias. 
 
As artes e a escola  
 
A recente criação (2019) do Plano Nacional das Artes (PNA) em Portugal foi altamente 
mobilizadora das escolas do território — neste momento 21 agrupamentos de escolas integram 
este plano nacional e têm projeto cultural de escola, vários deles incluindo o Projeto Artista 
Residente. É nosso objetivo conseguir que até 2024 todos os agrupamentos de escolas do 
território integrem o PNA e possamos assim avançar para um plano de colaboração de 
proximidade. 
 
Alguns agrupamentos têm conseguido integrar nas suas equipas permanentes mediadores 
culturais, cujo trabalho se tem revelado profícuo, quer na implementação de projetos, na gestão 
de recursos partilhados com a comunidade local, e na concretização de parcerias com 
instituições nacionais e internacionais de relevo, abrindo as escolas a outras mundividências e 
modos de fazer. É nosso objetivo que cada agrupamento de escolas tenha um mediador 
cultural até 2026. Será ainda incluída, no ESCRITÓRIO CULTURAL MÓVEL (v. TECER), uma 
equipa de mediação que proporcione retaguarda a estes mediadores. 
 
O mundo e a escola 
 
O mundo onde a escola se inscreve já não é só o mundo local ou nacional. Queremos por isso 
que os projetos e atividades regulares das escolas façam parte da nossa estratégia de 
programação e cooperação digital, tornando uma prática comum as aulas, fóruns, workshops e 
debates online com crianças e jovens de múltiplos mundos culturais e zonas do globo, em 
particular com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 
 
A participação cultural é tão mais bem-sucedida quanto mais cedo começa e, por isso, é 
importante criar contextos em que os jovens possam experimentar o desenvolvimento de 
projetos culturais em diferentes papéis. Essas experiências irão constituir os alicerces de uma 
base fundamental à formação individual e social de cada um. Exemplos destas práticas 
apresentam-se em convocatórias para a inclusão de jovens nas equipas de projetos chave, 
onde se valoriza o “aprender fazendo”, a mobilidade internacional e a colaboração, assim como 
a educação, para a sustentabilidade ambiental. 
 

5. GESTÃO 
 
A) FINANÇAS  
 
ORÇAMENTO DA CIDADE PARA A CULTURA 
 
5.1 Qual tem sido o orçamento anual para a cultura na cidade nos últimos 5 anos 
(excluindo as despesas para a atual candidatura a Capital Europeia da Cultura)?  
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Year Annual budget  

for culture in the 
city (in €) 

 

Annual budget  
for culture in the city 
(in % of the total annual 
budget  
for the city) 

2017   4.053.786   3.8 
2018   6.195.551   5.5 
2019   7.554.594    6.3 
2020   10.473.384   8.5 
2021   9.283.537    6.9 
 
Year Annual budget  

for culture in 
RC2027 (in €) 

 

2017   26.111.351 
2018   30.563.212 
2019   36.249.158 
2020   37.748.528 
2021   52.726.439 
Fonte dos dados: Municípios da RC2027 
 
O primeiro quadro expressa os valores anuais nos últimos cinco anos relativos investidos em 
cultura pelo município de Leiria sendo que os valores de 2021 são estimativos. A média do 
orçamento anual para os cinco anos foi de 7.5M€ e representou 6.2% do orçamento anual 
global do Município de Leiria. 

O conjunto dos 26 municípios da RC2027 dispuseram em média de um orçamento anual em 
cultura de 36.7M€ para os cinco anos em que os valores anuais registaram a distribuição por 
ano apresentada no segundo quadro. 

Tanto o município de Leiria como o grupo de 26 municípios da RC2027 mostraram uma 
tendência crescente muito significativa no que diz respeito ao orçamento anual para a cultura. 

 

5.2 Caso a cidade esteja a planear usar recursos do seu orçamento anual para a cultura 
para financiar o projeto Capital Europeia da Cultura, por favor indique esse valor a partir 
do ano da submissão da proposta até ao ano Capital Europeia da Cultura. 

A partir de 2023 inclusive até 2027, o município de Leiria planeia realizar um investimento total 
de 13M€ no projeto Capital Europeia da Cultura, ou seja, 2.6M€/ano durante 5 anos, 
representando 20,3€/habitante/ano para uma população de 128.000 habitantes. 
 
No contexto da criação e formalização da RC2027 e na tentativa de encontrar uma base 
comum e justa de investimento em cultura — além dos valores inscritos para esse domínio em 
cada um dos orçamentos anuais globais de cada município — foi acordada uma “chave de 
distribuição” de fundos próprios para a Rede, baseada num indicador de investimento per 
capita, no valor de 0.50€/pax/ano por município. Assim, cada município investirá na proporção 
do seu número de habitantes, sendo que a população da Rede é de 778 mil habitantes.   
 
Entre 2020 e 2021, Leiria e os municípios que a acompanham terão já executado um 
investimento global aproximado de 389 mil €, prevendo-se prolongar o mesmo princípio para 
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2022. Isto significa que entre 2020 e 2022 o investimento comum em cultura que alimenta a 
RC2027 será de 1.2M€. 
 
5.3 Qual o montante do orçamento anual global que a cidade pretende gastar com a 
cultura após o ano da Capital Europeia da Cultura (em euros e em % do orçamento anual 
global)? 
 
O montante do orçamento anual global que o município de Leiria pretende investir na cultura, a 
partir de 2028, resulta da aplicação de uma nova “chave de distribuição” de 1.00€/pax/ano para 
os seus cerca de 128 mil habitantes, ou seja, 128 mil €/ano. A este valor acrescerá o valor do 
orçamento municipal anual para a cultura.  
 
Assim, os 26 municípios em conjunto pretendem continuar a investir em cultura, além do seu 
orçamento municipal anual, um total de 453.000€/ano. Este valor resulta da contribuição do 
município de Leiria (128.00€/habitante/ano) e do valor gerado pelos restantes municípios 
(325.000€ decorrentes de 0.50€/habitante/ano) 
 
 
ORÇAMENTO OPERACIONAL PARA O ANO DO TÍTULO 
 

● Receitas para cobrir despesas operacionais: 
 
5.4 Por favor, explique o orçamento operacional geral (ou seja, fundos especificamente 
reservados para cobertura de despesas operacionais). O orçamento cobrirá a fase de 
preparação, o ano do título, a avaliação e as provisões para as atividades herdadas.  
 
 

Receita total para 
cobertura das 
despesas 
operacionais                  
(em euros) 

Do setor 
público                   
(em euros)  

Do setor 
público                   
(em %) 

Do setor 
privado                   
(em euros)  

Do setor 
privado                   
(em %) 

49.915.860    48.462.000    97 1.453.860  3 
 
O valor estimado para o orçamento operacional geral de 2023 a 2028 é de 49.9M€, o qual 
consideramos ser um valor adequado ao programa cultural e artístico, distribuído em partes 
distintas e considerando as fases identificadas: (i) fase de preparação: 2023 – 2026; (ii) ano do 
título: 2027; e (iii) fase de avaliação: 2028.  
 
Para justificar os números do quadro anterior, apresentamos, no quadro seguinte, a repartição 
dos investimentos públicos e privados para cada fase. 
 
 

 2023 – 2026 
(in €) 

2027 
(in €) 

2028 
(in €) 

RC2027    

 
Leiria (1) 10.400.000 2.600.000 128.000 
Restantes 25 
municípios (2) 

1.556.000  389.000 389.000 

UE (3) - 25.000.000 - 
Estado Português (3) - 7.500.000 500.000 
Total do Setor Público 11.956.000 35.489.000 1.017.000 
Setor privado (4) 358.680 1.064.670 30.510 
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Total dos setores Público e 
Privado 

12.314.680 
(25%) 

36.553.670 
(73%) 

1.047.510 
(2%) 

TOTAL 49.915.860 
 
(1) Valor resultante dos 13M€ do município de Leiria distribuídos entre 2023 e 2027.   
Em 2028 será aplicada a “chave de distribuição” de 1€/habitante/ano (128.000€). 
 
(2) Valor resultante da aplicação da “chave de distribuição” de 0,50€/habitante/ano, distribuídos 
entre 2023 e 2028. 
 
(3) O Governo português, através do Ministério da Cultura, já assumiu o compromisso formal 
de apoiar financeiramente a cidade que irá receber o título com 25 milhões de euros no 
contexto da PT2030. O Secretário de Estado do Turismo está ainda a negociar com as cidades 
candidatas quanto ao apoio financeiro e operacional que será dado. Portanto, todas as cidades 
candidatas concordaram que os 8 milhões de euros considerados no quadro acima são uma 
orientação baseada no investimento atribuído por esta organização à anterior ECoC em 
Portugal. O orçamento será ajustado assim que for estabelecido um compromisso formal. 
 
(4) Valor correspondente à intenção de financiamento dos agentes privados na ordem de 3% 
do restante montante de financiamento.  
 
Receita do setor público 
 
 
5.5 Qual é a repartição da receita a ser recebida do setor público para cobertura das 
despesas operacionais?  
 

Receita do setor público para cobrir despesas 
operacionais 

  em €  % 

Governo Nacional (1)   8.000.000    16 
RC2027      
 Leiria (2)   13.128.000  27 
 Restantes 25 municípios (3)   2.334.000   5 
UE (com exceção do prémio Melina Mercouri) (1)   25.000.000   52 
Outro   -   - 
Total  48.462.000   100 
 
(1) Valores indicativos de acordo com as orientações recebidas à data de apresentação da 
candidatura, ou seja, considerando 25M€ como valor indicativo a subvencionar pela UE, bem 
como o total agregado de 10 M€ do Ministério da Cultura e 8M€ do Turismo de Portugal. 

(2) Valor resultante dos 13M€ do Município de Leiria distribuídos entre 2023 e 2027, sendo que 
em 2028 será aplicada a “chave de distribuição” de 1€/pax/ano (128.000€). 
 
(3) Valor resultante da aplicação da “chave de distribuição” de 0,50€/pax/ano, distribuídos entre 
2023 e 2028. 
 
No que diz respeito ao financiamento previsto da UE (25M€) e nacional (18M€), os valores 
foram definidos de comum acordo com as outras cidades portuguesas candidatas tomando 
como referência os valores atribuídos na anterior ECoC portuguesa.  
Para além do montante global apresentado, poderão ser incluídos outros financiamentos, quer 
através de programas operacionais nacionais, quer através do futuro programa operacional 
regional a ser promovido pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento da Região 
Central (CCDR Centro), através do qual as Comunidades Intermunicipais poderão registar 
projetos financiáveis. 
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5.6 As autoridades de finanças públicas (Cidade, Região, Estado) já votaram ou 
assumiram compromissos financeiros para cobrir as despesas operacionais? Se não, 
quando farão isso? 
 
Como acima mencionado, em 2019, Leiria e os outros municípios assinaram o Manifesto 
RC2027 e, assim, acordaram entre si investir na cultura, utilizando um indicador de 
investimento per capita ("chaves de distribuição" de financiamento). 
 
Os 25 municípios que acompanham a cidade de Leiria estão a fazer um investimento na 
RC2027 de 0,50€/habitante/ano, que se prevê que continue para além de 2028. 
 
Leiria está atualmente a investir 0,50€/habitante/ano. Aumentará para 20,30€/habitante/ano a 
partir de 2023 até 2027 e visa estabilizar o seu investimento per capita para 1,00/habitante/ano 
a partir de 2028.  
 
Receita do setor privado 
 
5.7 Qual é a estratégia de captação de fundos para angariar o apoio de patrocinadores 
privados? Qual é o plano para envolver patrocinadores no evento? 
 
Nos últimos trinta anos, a angariação de fundos privados para a cultura em Portugal tem-se 
baseado numa política de mecenato promovida através de incentivos de política fiscal 
atribuídos centralmente pelo Estado às empresas. Não é despiciendo que, em resposta aos 
impactos das crises sucessivas, para a cultura tenham sido aprovadas novas regras para a Lei 
do Mecenato Cultural em 2021, o que poderá vir a facilitar e agilizar os procedimentos de 
mecenato para as empresas portuguesas. Neste quadro, as administrações locais tenderão a 
continuar com dificuldade em captar este tipo de apoios privados para o projeto Capital 
Europeia 2027 esperando-se, no entanto, que, com a criação da entidade gestora da Rede 
Cultura 2027, esta tendência possa ser invertida. 

Então, como alargar o sentimento de pertença e o desejo de ser Capital Europeia da Cultura 
2027 às empresas, considerando que elas são alavancas de transformação cultural e social? A 
RC2027 é o agente principal desta transformação, levando Leiria e os municípios que a 
acompanham a assumirem-se como um território cada vez mais aberto e inter-atuante com o 
Mundo, onde as empresas da região têm-se revelado como pólo-chave central desta dinâmica 
socioeconómica estruturalmente diversa e afirmativa. 

A estratégia já está no terreno, mas os resultados serão de médio prazo. Com o apoio da 
NERLEI, a Associação Empresarial da Região de Leiria que faz parte do Conselho Geral da 
RC2027, tem-se vindo a informar, envolver, sensibilizar e mobilizar os agentes económicos dos 
26 municípios da rede  para a oportunidade de uma Capital Europeia da Cultura em 2027. A 
cultura tem-lhes sido apresentada como fator chave de um desenvolvimento sustentável, 
criativo e inovador para além do seu período temporal e enquanto ‘alavanca’ de 
reconhecimento territorial e motor de parcerias locais, regionais, nacionais, europeias e com o 
Mundo. 
 
O plano de marketing territorial e de comunicação institucional da RC2027 permitirá chegar aos 
agentes privados e captá-los, em maior ou menor escala, consoante a sua dimensão 
económica e área de atividade para um financiamento que traduza a compreensão destes 
empresários das mais-valias diretas nos seus negócios.  
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Admite-se ainda que, complementarmente às empresas da região, poderá haver financiamento 
de origem privada à futura Capital Europeia portuguesa em 2027 por parte de outras empresas 
portuguesas, de índole nacional ou multinacional. Definiu-se um valor indicativo de 3% de 
financiamento (1.5M€ entre 2023 e 2028) indexado ao valor total do financiamento público 
previsto (48.5M€). 
 

8. Despesas operacionais 
 
5.8 Por favor, forneça a repartição das despesas operacionais 
 
 
Despesas 
de 
programa   
(em €) 

Despesas 
de 
programa   
(em %) 

Publicidade 
e marketing 
(em €) 
 

Publicida
de e 
marketing 
(em %) 
 

Salários, 
despesas 
gerais e 
administraç
ão (em €) 

Salários, 
despesas 
gerais e 
administraçã
o (em %) 
 

Total das 
despesas 
operacionais 
(em €) 

34.941.102 70 8.735.275 17.5 6.239.483 12.5 49.915.860 

 
O valor estimado para as despesas operacionais associadas à componente de programação 
cultural – importando em 70% do total orçamentado para Leiria Capital Europeia da Cultura 
2027, aproximadamente 34.9M€ - tem em conta a totalidade das ações programáticas 
projetadas para o período 2023-2028. Inclui não só aquelas enquadráveis nos quatro anos de 
preparação como, principalmente pelo seu peso substancial, as que ocorrerão em 2027 e as 
que de forma remanescente ainda decorrerão em 2028. 

A verba a investir em marketing institucional ascende a 17.5% do total orçamentado, na ordem 
de 8.7M€, visando a conceção, produção e realização de inúmeras ações de informação, 
divulgação e dinamização a nível local, regional, nacional e internacional de Leiria Capital 
Europeia da Cultura 2027. 

Os custos associados à estrutura de recursos humanos durante o período de 2023-2028 que 
tem estado e estará crescentemente afeta à organização, direção e execução de Leiria Capital 
Europeia da Cultura estimam-se em cerca de 6.2M€, representando indicativamente 12.5% do 
total do orçamento desta iniciativa. 

Orçamento para despesas de capital 
 
5.9 Qual é a repartição da receita a ser recebida do setor público para cobrir as despesas 
de capital relacionadas com o ano do título?  

Para definir um quadro de referência para cobrir as despesas de capital previstas, estimamos 
um valor de referência de 2,5% do investimento público planeado, 1.21M€. 

Receita do setor público para cobrir despesas 
de capital 

em € % 

Governo Nacional  200.000 16 
RC2027    
 Leiria  328.200 27 
 Restantes 25 municípios  58.350 5 
UE (com exceção do prémio Melina Mercouri)  625.000 52 
Outro - - 
Total 1.211.550 100 
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5.10 As autoridades de finanças públicas (cidade, região, estado) já votaram ou 
assumiram compromissos financeiros para cobertura das despesas de capital? Se não, 
quando farão isso? 
  
O município de Leiria e os municípios que o acompanham assumiram em 2019 o compromisso 
de recorrer a financiamento no âmbito dos seus orçamentos municipais.  
  
5.11 Qual é a estratégia de angariação de recursos para procurar o apoio dos 
programas/fundos da União para cobrir despesas de capital? 
 
Não estando, desde já, inscritas outras origens de financiamento para cobrir despesas de 
capital, poderão vir a ser mobilizados recursos financeiros europeus oriundos de programas de 
índole internacional, nacional e/ou regional.  
 
Como exemplo, poderá vir a considerar-se os recursos inscritos no Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR); no programa nacional para o período 21-27 (PT2030), naquele que será o 
programa sectorial para cultura; e, ainda, eventualmente, por via do Orçamento de Estado, por 
exemplo, através de apoios mobilizáveis em programas dos Ministérios da Cultura, Educação, 
Economia ou Infraestruturas. 
 
À escala regional poderão ser mobilizados fundos a disponibilizar no âmbito do futuro programa 
regional 2030, via CCDR Centro, bem como dos programas temáticos regionais como os 
promovidos pelo Turismo de Portugal, Turismo do Centro ou outras entidades regionais. 
 
5.12 Se apropriado, por favor, insira aqui uma tabela que especifique os valores que 
serão gastos com a nova infraestrutura cultural a ser usada no enquadramento do ano 
do título. 
 
Como até aqui e para o futuro, a estratégia de investimento privilegia o trabalho programático e 
de promoção articulada em rede, das ações que já decorreram, das que estão em curso e das 
que virão a decorrer nos equipamentos existentes em cada um dos 26 municípios envolvidos.  
 
A concretização de Leiria Capital Europeia da Cultura não pressupõe investimentos em 
infraestruturas de referência. Privilegia investimentos em infraestruturas de índole local, a 
construir e já planeadas por cada um dos municípios, que serão concretizadas até 2028, como 
por exemplo, o Museu da Indústria, em Leiria, o Museu da Cerâmica, nas Caldas da Rainha, ou 
a Central do Caldeirão, em Torres Novas, na refuncionalização de espaços para ateliês ou, 
ainda, em espaços alternativos em estreita e sistematizada articulação com agentes culturais 
independentes. 
 
 
B. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
 
5.13 Por favor, forneça um resumo da estrutura de governança e execução pretendida 
para a implementação do ano da Capital Europeia da Cultura 
 
Os princípios subjacentes a esta proposta de governação são a sustentabilidade e o 
reconhecimento da capacidade existente do território, que deverá aumentar com a experiência 
de desenvolvimento de Leiria ECoC 2027 e da RC2027. 

O diagrama seguinte reflecte a estrutura organizacional global do nosso modelo de governação 
actual e futuro da RC2027. 
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A orgânica instalada e em funcionamento desde 2018 para a Rede Cultura 2027, compreende 
os seguintes órgãos: o Conselho geral, o Conselho estratégico e a Direção executiva. Para o 
período entre 2023 e 2028, prevê-se a seguinte configuração da estrutura de governança e 
execução, mais robusta e adequada à complexidade do projeto CEC. 

- Um Conselho Geral e uma Administração, da qual depende diretamente a Direção de 
projeto; 

- A Administração será presidida por designação do município de Leiria e os restantes 
membros serão votados em Conselho Geral por proposta do Presidente; 

- O Conselho geral incluirá representantes de todas as entidades da Rede Cultura 2027 
e os membros indicados pelas entidades que na região fazem programação cultural e 
artística regular, assessorando a Administração; 

- A Direção de projeto tutela a Direção administrativa e financeira, a Direção de 
produção, a Direção do programa cultural e artístico, e a Direção de comunicação. 

- A Direção do programa cultural e artístico dirige duplas de curadores por cada linha de 
ação-investigação (LAI) de cada eixo programático (RECONHECER, RELIGAR, 
TECER, CUIDAR, IMAGINAR E SUSTENTAR). 

- As duplas de curadores são selecionadas por convocatória internacional, que 
compreende um caderno de encargos, e obrigatoriamente compostas por um agente 
do território da candidatura e um parceiro com atividade estabelecida em qualquer 
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outro país europeu. Estas duplas de curadores dependem diretamente da direção 
artística. 

 
 
De 2029 em diante, a estrutura será reduzida a uma escala adequada para prosseguir a 
atividade da RC2027. Pretende-se que se mantenham a Administração e o Conselho geral. A 
componente artística passará a ser gerida pelo ESCRITÓRIO CULTURAL MÓVEL que verá o 
seu estatuto reforçado. 
 
"Não há razão para acreditar que os burocratas e os políticos, por mais bem intencionados que 
sejam, são melhores na resolução de problemas do que as pessoas no local, que têm o mais 
forte incentivo para obter a solução certa". 
Elinor Ostrom 
Autora de "Governing the Commons" e de "The Future of the Commons" 
 
 
C. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 
5.14 Quais são os principais pontos fortes e fracos do seu projeto? Como planeia 
superar as fraquezas identificadas? 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS NÍVEL 
DE RISCO MEDIDAS 

A RC2027 como ignição, 
suporte e legado. 

Projeto focado no 
reconhecimento de um território 
cultural comum e das práticas de 
excelência dos seus agentes. 

Projeto gizado a partir da escuta 
contínua como princípio 
metodológico e programático, 
construído para responder às 
necessidades e expectativas do 
território. 

Comunalidade e reciprocidade 
como princípios programáticos e 
de gestão (partilha e distribuição 
equitativa de recursos). 

Aposta no princípio do contágio 
cultural. 

Reduzido investimento 
infraestrutural. Investimento 
preferencial nos projetos e nas 
pessoas. 

Contribuição para a coesão 
territorial e valorização dos seus 
ativos. 

Existência de uma estratégia 

Assimetria ao nível das políticas 
culturais locais, no que respeita 
a sua consolidação e 
prioridades. 

Médio Capacitar os decisores políticos do 
território, já que todas as linhas de ação 
operam sobre este âmbito, nomeadamente 
o FAZER CULTURA, IMAGINAR 
POLITÍCAS 

Ausência de uma estratégia de 
comunicação e marketing que 
promova o turismo cultural de 
média e longa estadia, confira 
visibilidade aos marcos 
territoriais de pequena escala 
disseminados pelo território, e 
reconheça a 
contemporaneidade no território. 

Médio Aposta reforçada numa estratégia de 
comunicação e marketing dedicada para a 
RC2027 que integre uma visão territorial e 
contemporânea. 

Implementação de um plano de ação de 
comunicação, resultado da estratégia, 
inclusiva e de proximidade. 

Desajuste entre a ambição do 
projeto e recursos técnicos e 
financeiros instalados. 

Médio Capacitação dos recursos técnicos e 
financeiros instalados e arranque dos 
programas de apoio à fixação de 
profissionais do setor cultural. 

Incerteza sobre a evolução das 
circunstâncias geoestratégicas 
mundiais (saúde pública, 
conflitos armados, etc.) e do seu 
impacto ao nível da mobilidade 
internacional de bens e 
pessoas. 

Médio Implementação de medidas de contingência 
dedicadas à saúde pública, aos conflitos 
armados, aos riscos naturais e aos riscos 
tecnológicos. 

Falta de preparação para 
enfrentar potenciais crises 
sanitárias, ecológicas, 
tecnológicas ou outras. 

Baixo Elaboração e implementação de um plano 
de transição – conforme as orientações da 
UE – que permita promover uma adaptação 
contínua e eficiente perante eventuais 
mudanças. 
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programática que alia o ‘online’ 
e o ‘onsite’ incrementando o 
acesso e a participação. 

A transversalidade da ligação 
natura-cultura na 
conceptualização do programa. 

Projeto multi-escalas e inclusivo, 
com capacidade de 
interpenetração no território, 
incluindo junto das comunidades 
mais isoladas. 

Formulação de propostas de 
políticas públicas culturais de 
base territorial. 

Literacia digital baixa, num 
território tecnologicamente 
avançado. 

Médio Integração do plano de transição digital nos 
programas de ensino dos diferentes níveis 
escolares e oferta similar na educação de 
adultos. 

Deficiências do sistema de 
mobilidade e transportes intra 
regional, sobretudo nas áreas 
rurais e interiores. 

Elevado Desenvolvimento de planos de mobilidade 
em cada um dos municípios da RC2027 

- Implementação prioritária da rede de 
transportes públicos por município  

- Articulação da rede de transportes 
públicos pré-existentes e futuros na 
RC2027 e criação de uma linha de 
transporte por toda a rede que garanta o 
acesso às atividades culturais nos 
municípios do interior do território da 
RC2027. 

Baixa garantia de mobilização 
do potencial empresarial 
instalado. 

Médio 
Envolvimento dos decisores políticos como 
embaixadores do projeto e integração de 
associações de empresários no Conselho 
Geral. 

 
 
5.15 Como planeia superar as fraquezas identificadas? 
 
Uma vez aprovada a candidatura, será da responsabilidade do Conselho Estratégico, a 
preparação de um plano de risco que preveja a inclusão de ações que contrariem as 
fragilidades identificadas, designadamente, ao nível das incertezas futuras, dos avanços 
tecnológicos, da evolução e mobilização do tecido empresarial local e nacional, entre outros 
temas relevantes. 
 
Nesta fase, poderão identificar-se algumas linhas de atuação perante algumas das debilidades 
apontadas. 
 
 

Debilidades Nível de risco Medidas 

Baixa garantia de mobilização 
do potencial empresarial 
instalado 

médio Envolvimento dos decisores políticos como embaixadores do 
projeto;  
e  
Integração de associações de empresários no Conselho Geral. 

Assimetria ao nível das 
políticas culturais locais, no 
que respeita a sua 
consolidação e prioridades  

médio Capacitar os decisores políticos do território, já que todas as 
linhas de ação operam sobre este âmbito, nomeadamente o 
Fórum Fazer Cultura, Imaginar Políticas. 

Falta de popularidade e 
visibilidade do território ao 
nível cultural e turístico 

médio Aposta reforçada numa estratégia de comunicação e marketing 
dedicada para a RC2027 que integre uma visão territorial e 
contemporânea; 
e 
Implementação de um plano de ação de comunicação, resultado 
da estratégia, inclusiva e de proximidade. 

Reduzida quantidade de 
parcerias internacionais 

médio Expansão da rede de parcerias internacionais após aprovação da 
primeira fase de candidatura. 
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Desajuste entre a ambição do 
projeto e recursos técnicos e 
financeiros instalados 

baixo Capacitação dos recursos técnicos e financeiros instalados e 
arranque dos programas de apoio à fixação de profissionais do 
setor cultural. 

Incerteza sobre a evolução 
das circunstâncias 
geoestratégicas mundiais 

médio Implementação de medidas de contingência dedicadas à saúde 
pública, aos conflitos armados, aos riscos naturais e aos riscos 
tecnológicos. 

Falta de preparação para 
enfrentar potenciais crises 
sanitárias, ecológicas, 
tecnológicas ou outras 

baixo Elaboração e implementação de um plano de transição – 
conforme as orientações da UE – que permita promover uma 
adaptação contínua e eficiente perante eventuais mudanças.  

Literacia digital baixa, num 
território tecnologicamente 
avançado 

médio Integração e adaptação do plano de transição digital nos 
programas de ensino dos diferentes níveis escolares (básico e 
secundário). 

Deficiências do sistema de 
mobilidade e transportes intra 
regional, sobretudo nas áreas 
rurais e interiores 

alto Desenvolvimento de planos de mobilidade em cada um dos 
municípios da Rede Cultura 2027; 
  
Implementação prioritária da rede de transportes públicos por 
município;  
  
Articulação da rede de transportes públicos pré-existentes e 
futuros na Rede Cultura 2027;  
e  
Criação de uma linha de transporte por toda a rede que garanta o 
acesso às atividades culturais nos municípios do interior do 
território da Rede Cultura 2027. 

 
 
D) MARKETING E COMUNICAÇÃO  

5.16 Por favor, forneça um esboço da estratégia de marketing e comunicação pretendida 
para a cidade no ano da Capital Europeia da Cultura. 

 Os Lugares da Comunicação: 

  

Comunicação digital  

 Entendemos a comunicação digital como descentralizada e bottom up implementada por uma 
miríade de autores, sujeita a critérios editoriais e institucionais claros e legíveis, com foco na 
acessibilidade e tradução na programação junto dos parceiros. As ferramentas digitais 
assumem-se como prioritárias na comunicação, não só pelo seu natural alcance, como pela 
sua capacidade de dar expressão à diversidade e à especificidade de públicos, territórios e 
agentes culturais. A estratégia para o digital recorre a processos integrados de participação, 
geração de conteúdo e promoção via: redes sociais (as dos parceiros: polifonia); site 
(agregação de informação: profundidade); mecanismos de interação (campanhas e 
segmentação); e App (relação de proximidade). 

 

Comunicação física 

 Concebemos a comunicação impressa de pequeno formato como destinada a ser editada e 
distribuída em função de perfis de públicos segmentados e privilegiamos a comunicação 
impressa de grande formato como meio para assinalar os momentos e temas que, até ao ano 
da CEC serão ativados e comunicados em capítulos. Desenvolveremos peças de sinalética e 
de mobiliário urbano localizadas nos lugares dos eventos e nos indicadores direcionais, bem 
como peças físicas inusuais (didascálias visuais) adequadas aos espaços  da programação 
cultural e artística, sustentável e visualmente pensadas para os espaços periurbanos e rurais 
que acolherão a programação. 
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Comunicação media 

 Pretendemos um forte impacto via comunicação social nacional, ibérica, europeia e 
internacional (aqui incluindo os correspondentes estrangeiros residentes em Portugal) e uma 
relação de proximidade com a comunicação social local e regional por via da construção de 
parcerias que apostem na série, no quotidiano e nas estórias e pessoas comuns, com forte 
componente cidadã e testemunhal. Desde 2023 até 2028, serão desenhadas, construídas, 
implementadas e monitorizadas, parcerias com os meios locais e regionais para a 
construção de um produto corporativo participado (cultura, educação, empresas, associações, 
minorias), por canal (jornal digital e jornal impresso, rádio online, podcast, tv online e 
streaming) que transporte, com linguagem específica a cada canal e com cadência adaptada a 
cada momento, o processo de construção da CEC e do seu legado. 

 
 
Jornalismo Integrado 

De forma mais concentrada, de 2026 a 2028, far-se-ão convites para visitas regulares de 
jornalistas estrangeiros e, durante a CEC, de jornalistas nacionais portugueses, letões e 
outros estrangeiros (incluindo correspondentes em Portugal) que cubram as CEC, em Portugal 
e na Letónia, bem como nas “antenas” em cada um dos Estados Membros da União Europeia, 
dos 26 municípios da Rede Cultura 2027, das demais cidades portuguesas e letãs agora 
candidatas e das cidades de ambos os países que foram já CEC (Lisboa 1994, Porto 2001, 
Guimarães 2012 e Riga 2014) e possam assumir uma ligação particular com o nosso projeto.  

 

Comunicação de proximidade  

A partir do trabalho realizado nos eixos de envolvimento da candidatura, sobretudo do 
“mapeamento” e da “escuta”, outros lugares emergem como fonte e destino da comunicação: 
as pessoas e as ruas, ou o lugar pessoal, a comunicação “boca-a-orelha”, em que cada pessoa 
age como comunicador em rede. A abordagem alicerça-se na identificação, escuta, ligação e 
ativação de prescritores da Rede Cultura 2027 que assumem o papel de embaixadores de 
Leiria Capital Europeia da Cultura 2027 junto dos demais concidadãos que com eles 
contactem.  

 

Comunicação no espaço público 

A comunicação encara o território como palco aberto em que as suas “portas” (acessos, 
cruzamentos, vias de ligação entre territórios, placas de delimitação territorial, mapas 
alternativos, etc.) são tratadas, desde logo pela sinalética, em que o espaço público é montra 
dos temas, tempos e protagonistas de cada momento de comunicação. Também os recantos 
da cidade serão reconhecidos como locais de informação dirigida a nichos de públicos, 
divulgadores do que acontece aí e introdutores de uma proposta situada noutro local, 
potencialmente atrativa para este segmento de público 

 

Os Tempos da Comunicação  

 2018-2026, Comunicação de tempo médio 

Tempo de ignição da comunicação do processo de candidatura (e respetiva confirmação) 
reforçando o envolvimento das populações e dos agentes culturais, económicos, sociais e 
institucionais dos territórios integrantes de Leiria e dos territórios que a acompanham na Rede 
Cultura 2027.  

2026-2028, Comunicação de tempo curto 

Tempo da comunicação afirmar, alimentar, criar, revelar e adicionar camadas que, ao serem 
reconhecidas, contempladas, intervencionadas e postas em relação, carecem de articulação 
feita pela comunicação da CEC para que o processo i) se envolva, se revele e se relacione 
com os seus públicos primários (cidadãos e agentes artísticos, culturais e institucionais do(s) 
território(s) da Rede Cultura 2027, meios locais, regionais, nacionais e correspondentes 
europeus residentes em Portugal); ii) se caracterize perante os públicos secundários (público 
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nacional, meios especializados europeus); e iii) sobressaia perante os públicos terciários 
(outros agentes artísticos, culturais e institucionais nacionais, comunidade cultural europeia, 
meios generalistas europeus e espaço público da cidadania europeia). 

2026 Comunicação de tempo longo 

A estratégia de marketing e comunicação pré-CEC, CEC e pós-CEC estrutura-se com base na 
tridimensionalidade da marca (Leiria-cidade, Rede Cultura 2027 e União Europeia) 
disseminada nas diferentes dimensões em função dos valores, tempos e públicos. Esta 
sincronia será promovida a partir da estratégia de captação de interesse público europeu 
internacional sublinhando a força do imaginário comum na busca de reconhecimento e 
colaborações internacionais, envolvendo ativamente as diásporas do território.  

 

5.17 Como planeia a cidade realçar que a Capital Europeia da Cultura é uma ação da 
União Europeia? 

 Ao longo da CEC, Leiria transportará três marcas (ou uma marca tripla) decorrentes das 
referidas três dimensões de que é composta a candidatura. O projeto tem esta pertença a três 
dimensões de um território comum. A criação (e a comunicação) deste valor acrescentado 
exige (como na UE) que este não se sobreponha ao valor pré-existente e antes amplie a coerência e a 
força das pré-existências e as suas relações. Da comunicação espera-se que preserve e amplie a 
coerência e a força das partes e do todo. 

A comunicação emerge, pois, como fiel depositário e corpo transmissor deste processo de 
permanente ligação nodal com potencial multiplicador, implicando um constante movimento 
bidirecional que projete Leiria e os restantes territórios da Rede Cultura 2027 no espaço 
público, político e cultural europeu, expressando “Europa” e a sua “União” como conceito e 
prática em todos os materiais, momentos e protagonistas da comunicação. 

Não haverá, pois, uma comunicação de Leiria Capital Europeia da Cultura 2027 que não seja 
uma comunicação de Europa em Leiria Capital Europeia da Cultura 2027, omnipresente, 
coerente, constante, total.  

Além de uma revisitação, durante todo o ano de 2027, comunicaremos como marcadores: i) os 
dias nacionais de cada um dos 27; ii) os dias de Portugal e da Letónia (em espelho simétrico); 
iii) os dias de Leiria e da cidade letã selecionada (também em espelho simétrico); iv) os dias de 
peregrinação a Fátima com momentos congéneres na Letónia (e, eventualmente, nos Estados 
Membros com maior tradição de hospitalidade peregrina); e v) as efemérides europeias como o 
Dia da Europa, os 70 anos do Tratado de Roma ou os 20 do Tratado de Lisboa. 

Transformaremos estes marcadores em temas centrais da comunicação, ativando o território, 
convocando as pessoas e mobilizando os media para a ideia e prática de co-autoria europeia 
do evento Leiria Capital Europeia da Cultura 2027.  

 
 

6. CAPACIDADE DE EXECUÇÃO 

 
6.1 Por favor, confirme e forneça evidência de que tem amplo e forte apoio político e o 
compromisso sustentável das autoridades públicas locais, regionais e nacionais 
relevantes. 
 
A maior evidência do compromisso político da nossa candidatura é de base local e está 
traduzida no Manifesto de 2019, o qual expressa claramente uma visão partilhada sobre a 
cultura e para a cultura. A cultura foi assumida como vontade coletiva para fazer pontes que 
suplantam a posição e a geometria dos limites administrativos. Assinado pelos 26 municípios, 
duas instituições de ensino superior, uma associação empresarial e uma entidade religiosa, 
reconhecem um passado de vizinhança que nem sempre foi de relações estreitas e assumem 
uma ideia-base de futuro comum. 
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O suporte político desta candidatura, forte e transversal no tempo, consubstancia-se num 
processo que começou em 2015 com o reconhecimento político da possibilidade de Leiria 
pertencer à família de Capitais Europeias da Cultura. A este momento chamamos “ignição”. 
Perante um primeiro diagnóstico concluímos que Leiria devia fazer rede e não pensar a sua 
candidatura a solo. O caminho trilhado assistiu a diferentes impactos na sociedade civil, na 
economia e nos agentes culturais e resistiu a duas mudanças de ciclos eleitorais locais. 
  
A candidatura suporta-se numa estratégia de âmbito nacional no domínio da política cultural 
como atesta o facto da dinâmica instalada na procura do título Capital Europeia da Cultura 
2027. Complementarmente, esta candidatura tem respaldo regional nas políticas de 
desenvolvimento territorial preconizadas pelas instituições regionais como as da Comissão de 
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, da Direção Regional da Cultura ou do 
Turismo do Centro e as das três Comunidades Intermunicipais: Região de Leiria, Oeste e parte 
do Médio Tejo. 
 
Adicionalmente, desde julho de 2021, Leiria possui o Plano Estratégico Municipal da Cultura, 
aprovado por unanimidade, por todas as forças políticas com assento nos órgãos municipais. 
Nesta senda, e também em resposta ao repto lançado pela Rede Cultura 2027, outros 
municípios desenvolveram ou encontram-se a desenvolver as suas estratégias culturais.  
 
6.2 Por favor, confirme e forneça evidência de que a sua cidade tem, ou terá, 
infraestrutura adequada e viável para acolher o título. Para isso, por favor, responda às 
seguintes perguntas: 
 
6.2.1 Explique sucintamente como a Capital Europeia da Cultura fará uso e desenvolverá 
a infraestrutura cultural da cidade 
 
Mais do que ampliar infraestruturalmente o seu território, Leiria e os restantes municípios da 
RC2027 farão uso, sobretudo, de infraestruturas existentes, procedendo à sua melhoria ou 
adaptação. É o tempo de trabalhar a partir das pré-existências, naturais e construídas. É o 
tempo da economia circular.  
 
Na sua génese e formação, na sua vontade política e de futuro comum, os 26 municípios são 
distintos e, embora agora irmãos na ideia de futuro comum, no domínio cultural apresentam-se, 
naturalmente, em tempos e visões distintas. A Rede Cultura 2027 e esta candidatura partem 
desse pressuposto, assumem-no e não pretendem nivelar quaisquer traços singulares. Aquilo 
que, sem dúvida, se quererá nivelar, é a participação cultural dos cidadãos locais, unidos 
enquanto cidadãos nacionais, europeus e internacionais. 
 
O conjunto de infraestruturas culturais formais, pré-existentes em todo o território da Rede 
Cultura 2027, incluindo as do município de Leiria, ilustram distintas dimensões e capacidades 
de acolhimento. No seu conjunto, conformam a capacidade “pulverizada” de viabilizar o 
acolhimento do título de Capital Europeia da Cultura 2027, em território urbano e não urbano, 
nos termos de uma programação cultural de proximidade que também se suportará em 
equipamentos itinerantes, sustentáveis e/ou efémeros. 
 
A Capital Europeia da Cultura fará uso intensivo e extensivo dessas infraestruturas, às quais se 
deverão adicionar ainda as infraestruturas a concretizar até 2027. Do ponto de vista do 
desenvolvimento das infraestruturas existentes, a nossa proposta promove a sua utilização 
desmultiplicada, com novos usos, e a revitalização de estruturas pré-existentes abandonadas, 
desativadas, devolutas ou expectantes. Além destas, há também uma multiplicidade de 
espaços não convencionais disseminados pelo território tais como, pedreiras, grutas, trilhos, 
entendidos como “palcos naturais do território”, edifícios industriais e pequenas estruturas 
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como coretos, moinhos ou pracetas capazes de complementar a capacidade de execução da 
Capital Europeia da Cultura 2027 e da RC2027. A programação cultural reflete este princípio. 
  
Por outro lado, cada município possui Planos Diretores Municipais e outros instrumentos de 
planeamento a diferentes escalas, nomeadamente os associados às respetivas áreas urbanas 
e à sua reabilitação, desenhados a longo termo, mas nem sempre nos mesmos tempos, quer 
de projeto, quer de implementação.  
 
 
INFRAESTRUTURA CULTURAL PRÉ-EXISTENTE EM LEIRIA 

 Teatros e Auditórios: 13 

 Museus e Núcleos Museológicos: 12 

 Galerias e espaços criativos: 8 

INFRAESTRUTURA CULTURAL PRÉ-EXISTENTE DOS RESTANTES MUNICÍPIOS 

 Teatros e Auditórios: 72 

 Museus e Núcleos Museológicos: 144 

 Galerias e espaços criativos: 30 
 
6.2.2 Quais são os ativos da cidade em termos de acessibilidade (transporte regional, 
nacional e internacional)? 
  
INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS  

  
A região onde se insere a RC2027 é servida por infraestruturas rodoviárias de primeiro nível 
em termos de hierarquia viária — as autoestradas A1, A8, A17 e A19 — na ligação à capital 
Lisboa, a sul, bem como às principais cidades mais a norte do País, como Coimbra, Aveiro e 
Porto. Desta forma — bem localizada no Centro de Portugal — dista uma hora de Coimbra, 
uma hora e meia de Lisboa e de Aveiro e duas horas do Porto. Complementarmente, existe 
uma rede viária secundária que articula uma “distribuição capilar” de ligação entre os 26 
municípios da RC2027, possibilitando as ligações por viatura particular.  
 
Contudo, nesta escala, as possibilidades de ligação em transporte público coletivo rodoviário 
revelam ainda algumas limitações, nomeadamente ao nível dos concelhos mais interiores em 
termos territoriais, perspetivando-se Leiria Capital Europeia da Cultura como uma oportunidade 
para melhorar esta mesma articulação por transporte público, tendo em conta, também, a 
recente política de descentralização para as autoridades metropolitanas e intermunicipais da 
gestão dos transportes coletivos, neste caso a assumir futuramente e de forma articulada pelas 
CIM Região de Leiria, Oeste e Médio Tejo. 
 
INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS 
  
No âmbito do ‘Plano Ferrovia 2030’ e tal como apresentado em fevereiro de 2021 na ‘Cimeira 
Ferroviária Portuguesa’, aquando da Presidência Portuguesa do Conselho Europeu, constata-
se a integração de Leiria no ‘Corredor Atlântico’ da futura rede de alta velocidade: Leiria é 
identificada como ‘rótula’ entre Lisboa e Porto naquela malha que, a nível nacional, se 
estenderá depois para uma ligação a mais três países — Espanha, França e Alemanha. 
  
Leiria ficará apenas a 35 minutos de Lisboa e a 50 minutos do Porto e, a partir daqui, com 
ligação direta a Vigo. Recorde-se que atualmente a ligação à capital pode ser feita através da 
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linha do Oeste, na qual decorrem obras de modernização até 2023, ou através da linha do 
Norte em articulação com Coimbra, Pombal e/ou Ourém. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS  
  
O aeroporto mais próximo de Leiria é o aeroporto de Lisboa, a cerca de 140 km 
(correspondendo a um percurso de uma hora e meia em viatura ligeira), com um movimento 
superior a 30 milhões de passageiros em 2019, momento anterior à pandemia da COVID-19. 
Complementarmente, e a partir do Porto, existe também possibilidade de acesso através do 
‘Aeroporto Sá Carneiro’, o qual dista de Leiria aproximadamente 200 km, um percurso de duas 
horas em viatura ligeira, e que, em 2019, antes da situação pandémica, registou um movimento 
superior a 13 milhões de passageiros. 
  
INFRAESTRUTURAS PORTUÁRIAS  
 
Em termos portuários, o porto de Lisboa — por via do ‘Terminal de Cruzeiros de Lisboa’ — tem 
vindo a crescer, substancialmente nos últimos anos, a sua atividade de acostagem de 
cruzeiros, tendo sido mesmo considerado em 2019 o melhor porto de cruzeiros da Europa, com 
um movimento de aproximadamente 500 mil passageiros naquele ano. Como referido, a partir 
de Lisboa, Leiria estará a menos de uma hora em comboio de alta velocidade e a uma hora e 
meia ou duas horas por carro ou em transporte turístico coletivo, respetivamente. 
  
MOBILIDADE SUAVE 
  
Desde 2016 que Leiria dispõe de um ‘Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes’, no qual 
se preconiza uma rede local de mobilidade suave que tem vindo a ser implementada na área 
urbana e no restante território do município, muitas vezes em plena articulação com outras 
intervenções de requalificação e valorização do espaço público como é o caso do Programa 
POLIS. Paralelamente, a rede local de mobilidade suave será complementada pelos projetos 
em curso na quase totalidade dos 26 municípios deste território, nomeadamente os integrados 
nas ligações intra e intermunicipais asseguradas pelas iniciativas promovidas pelas CIM da 
Região de Leiria, Oeste e Médio Tejo, como por exemplo, a ciclovia do Atlântico ou a rede de 
trilhos. 
 
 

 



 
Livro de Candidatura de Leiria a CEC 2027 

Autoria: Ana Bonifácio, Ana Umbelino, Elisabete Paiva, Lígia Afonso e Teresa Andresen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3 Qual a capacidade de absorção da cidade em termos de acomodação dos turistas? 
 
No pressuposto de desenvolver um turismo consciente que inverta o caráter predatório que lhe 
está habitualmente associado — que consome sol, paisagem, produtos e cultura tradicionais, 
impondo um padrão estereotipado —, a RC2027 pretende dar resposta a uma procura que se 
quer crescente, mas adaptada e sustentável. 
 
Os efeitos da pandemia originaram um processo de reflexão sobre a experiência turística e 
sobre a sua integração nas dinâmicas sustentáveis das comunidades. Assim, numa perspetiva 
que se sobrepõe à realidade dos números, enfatizamos a necessidade de acompanhar de 
perto a transformação dos nossos recursos em produtos turísticos diferenciados, sustentados 
nas pré-existências sociais e materiais.  
 
Em termos de acomodação de turistas, a cidade de Leiria e o restante território da RC2027 têm 
vindo, recentemente, a aumentar a sua capacidade de acolhimento como revelam os números 
estatísticos. Ourém é, neste domínio, o concelho mais procurado no contexto nacional em 
virtude da localização do Santuário de Fátima (que dista 25 Km de Leiria), o lugar de culto mais 
importante do país, procurado durante todo o ano não só por fiéis católicos de todo o mundo 
como por pessoas com outros interesses culturais e religiosos. 
 
 

  
Alojamentos 
Turísticos 
(Unidades) 

Alojamentos 
Turísticos        
(Nº Camas) 

Número  
de dormidas 

Turistas 
nacionais 
% 

Turistas 
estrangeiros % 

Leiria 31 2237 254.137 72 28 
Ourém (Fátima) 90 9166 1.038.225 36 64 
Restantes 
municípiss 

364 15554 1.779.520 nd nd 

Total RC2027 485 26957 3.071.882 nd nd 

 
(n/d – não disponível) 
Fonte: INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos, 2019  
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O Plano Regional de Desenvolvimento Turístico da Região Centro de Portugal (2020-2030) 
inclui o território das 3 Comunidades Intermunicipais implicadas nesta candidatura. Na 
sequência da “performance histórica negativa” registada desde a recessão económica de 2008, 
entre outras, ele aponta as seguintes metas turísticas em matéria de absorção e acomodação 
de turistas: 
 

● Aumentar a estadia média no território abrangido pela Região Centro, ou seja, 
promover o crescimento moderado do número de noites de estadia na região;  
 

● Aumentar o número de dormidas nos mercados interno alargado e externo, ou seja, 
alcançar ~9 milhões de dormidas em 2023 em toda a região Centro (em 2020 registaram-se 
7,6 milhões de dormidas). 

 
6.3 Em termos de infraestrutura cultural, urbana e turística, quais são os projetos 
(incluindo projetos de renovação) que a sua cidade planeia realizar em conexão com a 
ação da Capital Europeia da Cultura, entre o tempo presente e o ano do título? 
 
O Plano Estratégico Municipal da Cultura de Leiria 2030 integra a Capital Europeia da Cultura 
2027. O seu Plano de Ação define um conjunto articulado e interligado de iniciativas e de ações 
em linha com os objetivos estratégicos cuja concretização virá robustecer a infraestrutura 
cultural, urbana e turística da cidade e do território envolvente, dos quais se destacam as 
seguintes ações: 
  

● A valorização do Castelo de Leiria, projetada para 2021 e 2022 e, portanto, já 
em curso;  

● A criação do Museu de Arte Sacra, a concluir em 2027;  

● A instalação do Museu da Indústria de Leiria, também projetado para abrir em 
2027;  

● A estruturação de uma rede de núcleos museológicos de base local e 
comunitários, até 2030;  

● A recuperação e reabilitação da Villa Portela, em curso e a concluir em 2027;  

● A instalação de dois Centros de Artes, na Villa Portela e no Solar das Artes 
Visconde de Barreira, a partir de 2023;  

● A criação da ‘Black Box’ Leiria, em 2027;  

● Construção do Centro Cultural de Marrazes, em 2024; 

● Construção do Auditório dos Pousos, em 2023; 

● Implementação da rede de Centros Culturais de Proximidade, já em marcha e a 
terminar em 2030.  

 
Noutros municípios da Rede Cultura 2027, como é o caso de Torres Vedras ou das Caldas da 
Rainha, outras ações foram recentemente concretizadas e outras encontram-se previstas a 
breve prazo. É o caso do Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras, recentemente 
inaugurado, e os futuros Central do Caldeirão em Torres Novas, Fábrica de Cultura em Minde 
(Alcanena) e o Museu da Cerâmica de Caldas da Rainha. Complementarmente, na perspetiva 
de robustecer também a infraestrutura urbana e turística, encontram-se já preconizados, e 
mesmo alguns em execução, vários outros projetos de requalificação, integração e valorização 
urbana e patrimonial que farão, também, a conexão com Leiria Capital Europeia da Cultura 
2027, tais como: 
  

● A continuidade da intervenção POLIS de valorização do espaço público da cidade e do 
rio Lis desde a área urbana até à faixa atlântica em compromisso com o município 
adjacente;  
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● A promoção de um programa municipal para o fomento de habitação acessível no 
centro histórico; 

● O desenvolvimento de diferentes projetos de desenho e implementação de soluções de 
mobilidade suave, indutoras do processo de descarbonização e de transição climática;  

● Novas intervenções urbanas, algumas já em implementação na cidade e na região, 
promovendo-se igualmente investimento em alojamento local e turismo rural numa 
ótica de sustentabilidade e equilíbrio territorial.  

  
Com Leiria Capital Europeia da Cultura 2027, todos estes projetos — bem como muitos outros 
nos restantes 25 municípios que tomam forma no quadro das intenções de planeamento, 
desenvolvimento e investimento, público e/ou privado — ganharão um impulso decisivo para 
serem concretizados e, sobretudo, para serem reconhecidos e projetados, entre si, como um 
ativo infraestrutural para o futuro comum desta região. 
  
Os instrumentos de financiamento comunitário, nacional, regional e local estarão disponíveis a 
partir de 2022 para fazer face a estes desafios. Destacam-se o PRR - Programa de 
Recuperação e Resiliência ‘Recuperar Portugal, construindo o futuro’, o Portugal 2030 e o 
Programa Regional do Centro 2030, que permitirão alavancar e garantir as condições de 
partida necessárias à prossecução destes objetivos infraestruturais, reforçando a capacidade 
de atração, acolhimento e projeção de Leiria e do território da Rede Cultura 2027. 
 
“A arte e a cultura são dispositivos essenciais para que possamos reconstruir, e, em muitos 
casos, reinventar a colaboração, o diálogo, a participação. Elas permitem sonhar, acreditar, 
reencantar as nossas cidades e vilas, os nossos lugares, porque constituem uma força 
colectiva apropriável e envolvente. Queremos fazê-lo para a Europa e com a Europa. A Europa 
é parte do património comum. É o espaço próprio para confrontar, validar e recriar os 
propósitos que enunciamos”. 

 
João Bonifácio Serra 

Historiador 
Presidente do Conselho Estratégico da Rede Cultura 2027 

 

 
 

 


