
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção

Entidade beneficiária

Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia FEDER

Apoio financeiro público nacional / regional

Encargo financeiro público municipal

Descrição da operação

Objetivos

Resultados esperados

299.997,00 €

Eventos realizados de caráter internacional: 1

0,00 €

A operação compreende a realização de diversas iniciativas culturais com o tema principal o Fado. 
Estas ações serão correlacionadas com áreas artísticas como o canto, a dança e a música, e com as 
tradições locais dos 3 municípios, e apresentadas à comunidade. A programação prevista no 
âmbito da operação encontrando-se estruturada em 9 ações, que, numa perspetiva de itinerância, 
irá percorrer os 3 municípios.

Valorizar e potenciar a capacidade de atração dos elementos patrimoniais locais, inimitáveis e que 
verdadeiramente identificam o território, através da realização de iniciativas que contribuam para 
a captação de novos públicos e para o aumento dos fluxos turísticos, concorrendo assim para o 
aumento da competitividade; Racionalizar recursos e garantir a complementaridade de iniciativas 
em territórios vizinhos, através do estabelecimento de parcerias e da itinerância das ações, numa 
verdadeira lógica de funcionamento em rede; Promover a participação ativa dos agentes culturais 
locais nas iniciativas que integram a programação, contribuindo para a melhoria das suas 
competências, numa perspetiva de sustentabilidade futura do projeto. 

Foram fixados como indicadores de realização e de resultado da operação, os 
seguintes:
Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural e natural e 
atrações beneficiários de apoio: 1.500 visitantes/ano
Espetadores (animação cultural): 15.262 

0,00 €

01-09-2021

31-08-2022

299.997,00 €

À Beira do Fado

CENTRO-07-2114-FEDER-000289

Criação de um programa cultural em rede nos municípios de Arganil, Pampilhosa da Serra e 
Oliveira do Hospital, tendo como base a temática do Fado e relacionando-a com a tradição cultural 
e patrimonial dos três municípios, envolvendo os grupos locais e interagindo com a comunidade, 
levando até eles um elemento cultural de grande tradição, como é o Fado. 

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra

Município de Oliveira do Hospital, Município de Município de Arganil, Município de Pampilhosa 
da Serra 

11-02-2021

299.997,00 €


