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Projeto “Tradição da Serra ao Mar”

Cantanhede, Mortágua e Oliveira do Hospital apresentam projeto
cultural

O projeto “Tradição da Serra ao Mar” foi apresentado ontem, dia 15 de junho, no salão nobre da
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, prevendo a criação de um inovador programa cultural
através de uma parceria estratégica e em rede entre as três autarquias.
Na cerimónia estiveram presentes José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital, Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e José
Júlio Norte, presidente da Câmara Municipal de Mortágua, que se fizeram acompanhar pelos
autarcas com o pelouro da Cultura, Pedro Cardoso, vice-presidente da autarquia cantanhedense,
e pelos vereadores Graça Silva de Oliveira do Hospital e Paulo Oliveira de Mortágua.
Com a duração de um ano, a iniciativa tem seu início agendado já para o próximo sábado, dia 19
de junho, na Pocariça, Cantanhede, com a apresentação do concerto “Janelas Abertas”, numa
homenagem ao músico António Fragoso, dando início a um programa que obteve financiamento
de cerca 300 mil euros e conta com a participação de artistas profissionais em diversos
espetáculos e grupos dos diferentes concelhos que se deslocam entre si.
Sob a coordenação do Município de Oliveira de Hospital, o projeto que envolve ainda os
Municípios de Cantanhede e Mortágua, tem como principal objetivo fomentar o investimento na
conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do Património Cultural dos territórios dos
três concelhos. A iniciativa resulta de uma candidatura ao “Centro 2020 – Programação Cultural
em Rede – Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios” e está assente numa programação cultural
focada na Tradição e no património local e regional. O projeto visa ainda contribuir para a
diminuição das assimetrias e reforçar a coesão territorial, contribuindo, simultaneamente, para o
incremento da imagem externa da região nas suas similitudes e particularidades.
Município de Cantanhede

Pág. nº 1 de 2

NOTÍCIA
16 junho 2021
DCIPT

Através deste programa cultural pretende-se a implementação de um conjunto diversificado de
atividades, promover e divulgar as tradições ancestrais associadas à vida das populações dos
municípios promotores, contribuindo também, dessa forma, para a preservação e valorização do
seu património material e imaterial existente, e a criação de novas abordagens e dinâmicas
colaborativas.
Sendo a tradição constituída por “pedaços” de história e costumes das nossas comunidades,
transmitidos de geração em geração, contribuindo para a criação de um território único e
apelativo, o projeto “Tradição da Serra ao Mar” assume-se como um inovador programa que irá
dinamizar a cultura, aliando a tradição e a modernidade, incentivando a Cultura em rede e a
participação de agentes e grupos/associações locais.
Esta programação, para além de contribuir para a mitigação das dificuldades associadas à
situação atual como resultado da crise pandémica que assolou o país, com reflexos visíveis no
setor cultural, será essencial para projetar a imagem dos territórios dos diferentes municípios,
através da realização de eventos associados ao património, à Cultura e a bens culturais
identitários, facto que se traduzirá, naturalmente, numa maior captação de fluxos turísticos
internos e externos relevantes.
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