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Querida Europa,
Escrevemos-te desde um canto no teu extremo ocidental. Estamos entre o mar e o resto
do teu território.
Talvez tenhas uma imagem de um rio com os seus socalcos banhados de sol. Barcos de
turistas que sobem rio acima onde outrora desciam barcos com pipas de vinho que tornariam o Porto uma das tuas bebidas mais famosas. Mas temos muitas outras paisagens que
nunca chegaram aos postais.
No momento em que te escrevemos, as cores de outono cobrem a Serra do Marão e a
Serra do Alvão.
Talvez seja possível, tomando algum tempo, ver a borboleta azul que só existe aqui, e
que é uma espécie particular que precisa de uma formiga para viver; uma espécie, então,
mais parecida à humana.
É aqui, se visitares, que encontrarás um dos mais belos exemplos de como a arte é definidora da vida: uma necessidade, e não algo supérfluo. As pinturas rupestres de Vila Nova de
Foz Côa foram encontradas nos anos 1990. Remontam a 35000 mil anos da nossa história.
É o maior conjunto mundial de arte paleolítica ao ar livre e foi classificado como Património
Mundial pela Unesco.
É aqui também que temos outro Património Mundial da Unesco, este imaterial, porque
não é nada que esteja fixado, mas antes uma arte que existe apenas dentro das pessoas que
a fazem.
Numa aldeia da nossa região chamada Bisalhães, cinco homens mantêm uma tradição
única de olaria em barro preto. Imagina o peso da responsabilidade cada vez que vão trabalhar, sabendo que são os últimos que mantêm uma das tuas tradições. Imagina como
se devem sentir vendo que não aparecem rapazes novos que queiram aprender. E a sua
perplexidade perante a tua realidade, em que se cria tanta riqueza mas tanta outra se perde.
Neste momento, aqui, ainda é possível transitar com facilidade, mas no inverno as estradas ficam perigosas por causa do gelo. Sim, não penses que neste canto é sempre calor,
lá por estarmos no sul. Aqui, neva no inverno, mantendo as pessoas junto das lareiras, e, no
verão, o calor leva toda a gente para a rua.
É talvez por isso que as gentes deste canto, delimitado pelo rio Douro de um lado e a
fronteira com Espanha do outro, e entre montanhas, são simultaneamente reservadas e
abertas. Parece um paradoxo mas não é. São pessoas conhecidas no resto do seu país por
serem diretas, por não usarem floreados no seu falar. Ou seja, falam um pouco como a sua
paisagem, que é rude, com pedras, mas serpenteada pela vivacidade e promessa de comunicação do rio e dos seus afluentes que unem vários territórios. As pessoas daqui são sobretudo conhecidas pela sua hospitalidade. Em mais nenhum lugar do país, no século XXI,
um estrangeiro, um desconhecido, é convidado a entrar em casa de alguém. Aqui, uma
dessas regras não escritas que moldam quem somos, diz que é falta de educação não convidar quem chega para comer e beber. Na casa mais humilde, encontrarás sempre um pedaço de pão, queijo ou enchidos, e um copo de vinho. Talvez essa hospitalidade venha ainda
da geografia. Antigamente, era difícil chegar a Trás-os-Montes, que, como o nome indica,
quer dizer “atrás dos montes”. As pessoas ficavam contentes que os forasteiros tivessem a
coragem e a vontade de ver o que ficava atrás dos montes e as descobrirem. Diziam: “Entre
quem é”, como escreveu Miguel Torga, um escritor da região e um dos mais importantes
de língua portuguesa, para dizer entre quem for, todos são bem recebidos na autenticidade
de um encontro.
Mas não é para te falar das nossas belezas – nem sequer da nossa simpatia e hospitalidade – que te escrevemos. Queríamos pedir-te que te juntasses a nós mas não apenas para
olhar para a paisagem: para a transformar.
Agora, por favor, fecha os olhos.
Imagina uma estrutura do tamanho de um prédio de uma das tuas cidades. Esse prédio,
em vez de betão, é construído com materiais mais leves mas, mesmo assim, é muito alto.
Agora pensa que essa estrutura é colorida e que foi profusamente enfeitada. Pensa num andor de uma procissão comum. Agora imagina-o transformado nessa estrutura gigante como
uma dádiva a uma fé religiosa mas também a uma tradição regional secular e à terra que dá
o que é preciso. É isso que fazem as pessoas de três aldeias para todos os anos celebrarem a
festa da Nossa Senhora da Pena, em setembro, na altura das colheitas e das vindimas.
Ainda não abras os olhos.

7

introdução

Imagina que o andor tem que ser transportado como em todas as procissões. Não só
transportado de A a B, mas transportado com graciosidade, como se fosse leve.
Quantos braços achas que são precisos para o fazer? Cem homens.
Agora imagina esses cem homens com a estrutura por cima, movendo-se lentamente,
coordenados, acreditando que é possível fazê-lo porque confiam uns nos outros.
Repara como há sempre metáforas novas por encontrar no teu imenso e rico território
para dizer aquilo que tu deves procurar para ti. Achámos que ias gostar desta. Que talvez te
possa ser útil: afinal é esta ideia que está por trás da tua fundação como és hoje.
Juntos conseguimos fazer o inimaginável. Juntos somos melhores do que isolados.
Essa é uma lição muito querida na nossa região, em que as populações até hoje vivem
muito afastadas umas das outras, às vezes por acidentes geográficas, outras vezes porque
nos últimos anos não souberam como comunicar entre si.
Aqui, temos a memória de uma vida que só era possível em comunidade. Era em comunidade que as pessoas faziam as colheitas, os vizinhos entreajudando-se, e coziam o pão – e
a carne, nos dias de festa – no forno comum da aldeia.
Parece-nos que é este o momento certo – depois da experiência de isolamento que todos
sentimos durante a pandemia e numa fase de recuperação e reconstrução como a da tua
fundação – de repensar como podemos viver juntos. Pedimos-te que não deixes que seja
apenas um slogan bonito.
Como é que podemos pôr as novas tecnologias – tão importantes para a sobrevivência
nestes anos 20 do século XXI – ao serviço dessa ideia? Como transportamos juntos esse
andor de uma Europa unida nas suas diferenças?
Talvez estas frases soem demasiado grandiosas. Mas o nosso trabalho começa por coisas
simples. Conseguir que a nossa população envelhecida – e com uma grande percentagem de
iliteracia – não fique esquecida. Encontrar correspondências entre elas e os jovens usando,
para isso, a tecnologia. Levar os artistas às aldeias e aos 146 lugares da nossa região – onde
algumas pessoas vivem completamente isoladas – não só para que eles produzam trabalho a
partir desse encontro mas também para que descubram a cultura que existe nesses sítios e
que está por revelar.
Sabemos que atravessas um momento difícil. É também por isso que te escrevemos.
Para dizer que estamos aqui para trabalharmos em conjunto. Que somos parte da solução.
Escrevemos-te também porque, às vezes, parece que estás muito longe e algo silenciosa.
Não sei se foi algo que fizemos ou algo que nos faltou fazer. Talvez estejas demasiado ocupada. Nós compreendemos.
Aqui, neste canto, muitas pessoas dizem: “Vou à Europa”, como se fossem a outro continente, que não lhes pertencesse. Nós gostávamos que elas dissessem: “Vou ali à Europa
conhecer a minha casa”.
Deixa-nos contar-te uma história.
Nos anos 50, 60, e 70 do século XX, quando tu te reconstruías depois de tanta destruição, e, aqui, vivíamos um tempo de estagnação durante os anos de ditadura, para viajar
as mulheres precisavam de autorização do marido. E os maridos precisavam de autorização de um estado, de uma política de um ditador. Então, os homens poupavam dinheiro,
pediam emprestado a familiares mais abastados ou aos homens importantes da terra, e
encontravam um passador que os passava como mercadoria.
Aqui mesmo, neste preciso canto do qual te escrevemos, filas de homens partiam à noite
pelo mato, essa fronteira que só os clandestinos desbravam. Levavam metade de uma foto
ou outro sinal, que dariam ao passador para que ele enviasse como prova para casa.
Iam para cidades europeias – já integradas na tua comunidade de países – e ficavam em
bairros de lata.
As imagens dessa gente – que criou uma enorme diáspora – não são tão diferentes das
imagens que vemos de migrantes ou refugiados que tu teimas em rejeitar ou em não saber
bem acolher.
Esses homens – e as mulheres que depois se juntaram a eles – ajudaram a construir as
tuas grandes cidades; como os migrantes de agora ajudarão a construir as cidades futuras.
Talvez nunca tivesses ouvido esta história. Ela está pouco contada.
Como está pouco contada – e estudada – a história dos povos que habitam aqui na fronteira e que tiveram a inteligência prática de não quererem nenhuma identidade nacional,
criando-se na mistura de duas nacionalidades. Ou a história dos judeus que foram perseguidos no século XV e no século XVI e que se esconderam aqui, atrás das montanhas, e
atrás de uma fachada cristã, para que não fossem mortos com crueldade.
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Poder-te-íamos contar muitas outras histórias, mas tornava esta carta demasiado longa.
Ficamos a aguardar que nos digas se gostarias que te continuássemos a contar histórias,
não tanto para as noites mas para os dias que ultimamente – com uma pandemia histórica
e as suas consequências – se têm tornado compridos como noites.
Podemos contar-te histórias até 2027, e a partir de 2027, torná-las ainda mais vivas, encenando com elas uma representação daquilo que pode ser o mundo quando a cultura – entendida como inclusão que dá protagonismo a quem nunca foi protagonista – é posta em
primeiro lugar.
Aqui, acreditamos que as histórias são o mais perfeito modo de comunicação, pelo menos conhecido até agora. Elas podem ter vários formatos e aspetos, ser escritas, faladas,
fotografadas, filmadas, dançadas, passeadas na própria paisagem, mas são o mais eficaz meio de nos juntar, em que, contando narrativas únicas, construímos uma narrativa
comum.
Imagina um grande projeto de memória oral, que é o nosso mais precioso património
mas que não está coligido, tratado, disponível para quem se quer conhecer melhor a si próprio. Nem disponível para os artistas que sempre usaram as histórias reais como a matéria
mais forte para todas as ficções. Imagina ainda uma biblioteca que alberga livros mas também pessoas. Que junta obras de todos os teus países, escolhidas pelos próprios, e todos os
anos acolhe escritores, pensadores, cientistas, artistas, para falar das nossas narrativas e
para criarem novas.
Pensa também que seria possível uma criação verdadeiramente coletiva se todos trabalharmos para isso. Que podemos construir um espetáculo como as crianças que acrescentam uma frase nos seus jogos de cadáver-esquisito. Chegando a cada país, transmitir a
criação como uma tocha passada de mão em mão. Até que na Capital Europeia da Cultura
na Letónia poder-se-ia assistir ao final dessa caminhada.
Tudo isto é possível com a vontade, o sonho, os braços de todos, para que a cultura seja
o mais precioso bem que nos liga.
Deixa-nos, só para terminar, falar-te de uma rapariga, para que não julgues que aqui, neste
canto, apenas olhamos para o que está para trás, e não vemos o que se apresenta sob os nossos olhos.
Vamos dar-lhe um nome: Vitória. E um rosto redondo emoldurado por cabelos negros.
Está quase a fazer 18 anos. Quer continuar a estudar. E, com a ingenuidade da juventude,
acredita num mundo melhor e sustentável.
A Vitória quer ir conhecer-te. Tem uma grande admiração por ti. Por tua causa, ela pode
viajar livremente por tantos países. Não tem que passar fronteiras clandestinas. Por causa
das tantas mulheres que lutaram antes dela, não precisa da autorização de ninguém.
Ela quer partir – como a maior parte dos jovens aqui – mas gostaria de regressar. Ou,
pelo menos, gostaria de ter essa escolha.
A Vitória também se pergunta muitas vezes porque é tão difícil ter resposta tua em relação às suas preocupações com o futuro. Ela preocupa-se muito com o futuro porque é nele
que ela vai viver. Pergunta-se como é que tu serás daqui a muitos anos – não só em 2027,
mas muito para além disso – e que lugar terás para ela.
Estão sempre a dizer à Vitória como viver, como pensar, mas ela tem tantas dúvidas
sobre quem quer ser. É para a Vitória, e tantas e tantos como ela, que queremos fazer aquilo
que mais de radical pode ser feito: sermos nós próprios.
Contamos contigo.
Até breve,
Vila Real
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• Vila Real, uma cidade encaixada entre o Marão e o Alvão, as duas serras
que definem a paisagem;
• As escarpas que foram rasgadas pelo
rio Corgo;
• Os rios que atravessam o granito
para chegar ao rio Douro;
• As gentes que moveram a montanha
para desenhar os socalcos vinhateiros e foram recompensadas com o
vinho mais apreciado no mundo inteiro – o vinho do Porto;
• As pessoas que sabem e partilham
com o coração, ou seja, de cor;
• As mulheres que se pensaram nas
filhas, os homens que se pensaram
nos filhos: uma genealogia;
• As crianças que sonham e que abraçam o mundo;
• Movemos montanhas para revelar,
ligar e unir.
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Vila Realense

Esta breve caracterização é essencial para explicar a riqueza cultural e artística da cidade de Vila
Real, candidata ao título de Capital Europeia
da Cultura, dos seus habitantes e da sua região
envolvente – o Douro. Esta candidatura não faria sentido sem considerar estes 19 municípios
cujos rios são afluentes deste rio maior, sobejamente conhecido, mas cujo caudal resulta da
força do encontro de todas estas águas.

Com mais de setecentos anos de existência, Vila
Real é a cidade capital do seu distrito, situada no
Norte de Portugal, integrada na sub-região do
Douro e na antiga província de Trás-os-Montes.

Da sub-região do Douro fazem parte 19 municípios agregados que se organizam através de uma
CIM – Comunidade Intermunicipal do Douro.
O Douro, que empresta o nome a esta região, é
um rio que nasce em Espanha, atravessa o Norte
de Portugal e desagua no Oceano Atlântico.

Trás-os-Montes é uma antiga província histórica portuguesa que hoje em dia é ainda uma referência de identidade pelos habitantes desta região do Norte de Portugal.
Hoje em dia ser Vila Realense também significa ser transmontano-duriense e, por conseguinte, ser o resultado de
uma identidade cultural que carrega características únicas que diferenciam estes habitantes e esta região do resto
do país.

região

anos de existência

municípios

= Transmontano-duriense

a
rio cô

rio

Douro

Aqui estabelecemos uma ponte muito real com a Europa.
Porque a identidade diluída, mas forte, dos vila-realenses, fruto destas camadas de reorganização territorial, é
ligação com o cidadão europeu que parte de uma identidade comum, mas que continua a querer ver reconhecida
a sua individualidade. Continua a ser o reconhecimento
das diferenças que constrói a identidade europeia.

01
contribuição
para a
estratégia
de longo
prazo
12

Vila Real é uma cidade em processo onde o
Tempo, a História e a Sociedade estão em diálogo
permanente. Percorrer a Cidade é confrontarmo-nos com um espaço público intervencionado para
ser devolvido às pessoas, com jardins e espaços verdes cuidados, com um plano de mobilidade suave,
património reabilitado e com pessoas bonitas, com
qualidade de vida, vivendo um ritmo lento.
O património cultural, que congrega herança e memória, atualiza o conceito de responsabilidade partilhada. Os equipamentos culturais, modernos e funcionais, são lugares de
encontro, de fruição e de pensamento.
É uma cidade onde apetece viver! Esta é a conclusão de quem se confronta com esta
cidade, vindo de fora, percorrendo-a, vivendo encontros, procurando compreendê-la. É
também este o nosso ponto de partida nesta ambição de transformação a partir da obtenção do título de Capital Europeia da Cultura e que não pode ser dissociado do momento
histórico que vivemos - e ainda estamos a viver – e que abalou a ordem estabelecida, a zona
de conforto onde nos tínhamos refugiado.
Os maiores avanços da humanidade aconteceram após grandes crises – cataclismos climáticos, guerras ou pandemias. Os estádios enraizados são quebrados por impossibilidade
de lhes dar continuidade. Esta disrupção obriga-nos a explorar novas tendências, a procurar soluções que, verdadeiramente, nos devolvam harmonia e equilíbrio para um novo
tempo – o da Pedra Filosofal – onde tudo é possível se ousarmos sonhar, se assumirmos
que a sustentabilidade da vida humana está nas mãos de cada um, qual “bola colorida /
entre as mãos de uma criança” num movimento coletivo que transforma o local, que “pula
e avança” num movimento glocal.
A ousadia e coragem que imprimirmos na candidatura de Vila Real a Capital Europeia
da Cultura 2027 é a verdadeira oportunidade da glocalização.
A preparação desta candidatura coincide com um momento crucial na Europa e em
cada país-membro da União Europeia, com repercussão nas regiões e nos municípios: a
transição de quadros comunitários, a discussão do Programa Operacional das políticas da
União Europeia 2021-27 e a construção de documentos estruturantes de uma realidade sistémica com base no Portugal 2030.
Tendo em consideração a conjuntura internacional e a vontade e ambição de ser Capital
Europeia da Cultura 2027, Vila Real entendeu este momento como uma oportunidade para
se repensar e traçar metas para 2030.
Foi neste propósito que elaborou vários planos estratégicos e assumiu um novo órgão transversal: o Conselho Estratégico Económico Municipal de Vila Real — CEMVR.
Considerando que as decisões sobre a organização do espaço e da vida social e cultural
ultrapassam, por vezes, a competência técnico-política dos planeadores e administradores
locais, Vila Real implementou um novo conceito de poder político local mais abrangente,
que propicia o diálogo, a comunicação e a interação consciente de toda a comunidade.
Na base da criação deste Conselho está a consecução de uma ideia que perpassa toda a ação
política: o maior envolvimento das pessoas e a promoção de uma cidadania ativa. O desenvolvimento económico de um município e de uma região será tão mais sustentável quanto apostar
nos aspetos endógenos e que marcam a diferença, sejam humanos, patrimoniais ou naturais.
Por outro lado, neste mundo global que queremos cada vez mais humanista, o setoor
económico tem forçosamente que se desenvolver a par das áreas social, educativa, ambiental, patrimonial, cultural. Por outras palavras, tem de assentar na cidadania cultural.
A necessidade de todos nos comprometermos com a consecução dos ODS obrigou à redefinição de Desenvolvimento e de Sustentabilidade. Desenvolvimento é, agora, sobretudo a
melhoria da qualidade de vida, as melhorias contínuas ao nível da proteção do ambiente e antecipação das necessidades futuras, tendo em atenção as necessidades presentes dos cidadãos.
O Desenvolvimento Sustentável representa uma visão, tendo em conta o meio ambiente
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e as pessoas, apresentando uma nova forma de encarar o crescimento e desenvolvimento
económico. O crescimento económico, por si só, é apenas um conjunto de dados numéricos, estatísticos, que uma determinada região obteve em um determinado período.
Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável traduz-se no desenvolvimento económico, no desenvolvimento social e proteção ambiental, assente e potenciado na e pela cultura.
Esta estratégia concretiza-se em alguns planos municipais já aprovados e em vigor,
como sejam Vila Real 2030 – Estratégia Para a Dinamização Económica, Estratégia Local
de Habitação de Vila Real, Plano de Desenvolvimento Social de Vila Real, PEDU – Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano e o Plano Intermunicipal de Ordenamento
do Território. Estão em desenvolvimento o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da
Cidade de Vila Real e o Plano Municipal Para a Igualdade.
Pelo exposto, a estratégia cultural de Vila Real assenta numa estratégia transversal
que, pela cultura e com a cultura, aposta na consecução de um planeamento a longo prazo,
2030, e que tem em vista a apropriação, por parte de todos, de três princípios:
• A Cultura é um bem essencial.
• Todo o espaço de cultura é espaço de formação e todo o espaço de formação é espaço de cultura.
• O desenvolvimento sustentável atinge-se através da Cidadania Cultural,
numa perspetiva glocal.
Resumimos a nossa estratégia num fluxo único de comunicação:

Vila Real candidata Capital Europeia da Cultura
2027 – Movemos Montanhas
Analisados os documentos estruturantes de nível mundial, europeu, nacional, regional e local, concluímos que a dimensão cultural apontada nos documentos estruturantes
só será efetiva se for assumida pelo poder local. A cultura só é transformadora se, numa
dinâmica bottom-up, começar por ser entendida como uma necessidade individual e for
plasmada nas políticas locais. Foi este entendimento, amplamente apoiado e suportado
pelo poder local e regional, que nos obrigou a vários reajustes, avanços e recuos, do Plano
Estratégico Municipal de Cultura que suporta esta candidatura.
O Plano Estratégico Municipal de Cultura de Vila Real foi estabilizado num compromisso comum e remete para o ano de 2022 a construção conjunta (com todos os agentes
de cultura do ecossistema cultura) de um Plano de Ação a implementar até 2030 e onde se
inclui o ano da Capital Europeia da Cultura, 2027.
No decurso da elaboração do Plano Estratégico Municipal de cultura 2030, a constatação que ainda não tinha sido elaborado o Plano Educativo Municipal levou-nos a investir na oportunidade de darmos início a um projeto-piloto que se concretize num Plano
Estratégico Municipal de Cultura-Educação. Acionámos o Plano Nacional das Artes
(que congrega o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema, o Programa de
Educação Estética e Artística, Programa Rede de Bibliotecas Escolares, Rede Portuguesa
de Museus e Arquivo Nacional de Som) que mostrou entusiasmo e total disponibilidade e
se constituiu parceiro preferencial.
Até 2024, tencionamos desenvolver todo o processo de preparação, implementação, monitorização e avaliação deste programa. Na realidade, com este Plano Estratégico Municipal
Cultura-Educação pretendemos implementar uma política disruptiva nas políticas culturais e
nas políticas educativas ao afirmarmos um eixo único: a implementação da cidadania cultural.
Mas esta candidatura de Vila Real a Capital Europeia 2027 é também a candidatura de
uma região: o Douro. Este Douro onde se inclui Vila Real e outros 18 municípios que se constituem na CIM Douro (Comunidade Intermunicipal do Douro). Alijó, Armamar, Carrazeda de
Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta
da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião,
Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real são este caudal e
afluentes que acredita que a Cultura tem o poder transformador e agregador de uma região.
Por esta razão, o Plano Estratégico Douro 2030 – Uma Estratégia para uma Década é
também um documento basilar na construção desta candidatura, assim como o Plano
Estratégico Norte 2030 – CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
– Norte), a Agenda Regional do Turismo 2030 – Reerguer o Turismo da Região, da Associação
de Turismo do Porto e Norte, documentos discutidos com os seus responsáveis e decisores
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políticos cujo comprometimento com esta candidatura foi traduzido num documento oficial.
A candidatura de Vila Real a Capital Europeia da Cultura suporta-se, também, nos planos e documentos orientadores oficiais, como sejam o Plano Estratégico Cultura no PósNorte 2020, da Direção Regional de Cultura do Norte, o Plano de Salvaguarda do Processo
de Confeção da Louça Preta de Bisalhães, Unesco, o Plano Nacional da Artes e o Plano de
Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo Português.
Toda esta mudança na forma de viver a política local, de afirmar a democracia, de fomentar a
participação, a cidadania, foi, em grande medida, provocada pela preparação desta candidatura.
Vila Real Capital Europeia da Cultura 2027 teve o poder mobilizador, agregador e a vontade de transformação. Se recebermos o título, a capacidade transformadora concretiza-se
em ações reais que vão muito para além de Vila Real, do Douro e da região Norte de Portugal.

contribuição para
a estratégia
de longo prazo

A perceção de um território de baixa densidade (assim catalogado pelo INE) passa a assunção
de um território de alta intensidade. A intensidade
que esta região permite: as redes formais até agora
constituídas serão rizomáticas e ativas, colocando
em movimento soluções encontradas a esta escala
regional e nacional, mas também internacional.
A região Douro dispõe de um vasto conjunto de recursos tangíveis e intangíveis nas mais
variadas tipologias e temáticas: património industrial, arte rupestre, jardins históricos, património subaquático, ocupação romana, arquitetura vernacular, arquitetura contemporânea,
saber-fazer, natureza, gastronomia, língua e literatura, música, saber tradicional e ancestral,
que constituem parte da nossa paisagem cultural. Estas redes e património únicos seriam
desafiados a trabalhar entre si, constituindo-se como novas redes, interdisciplinares, em
função de programas específicos, criados para a região, com estruturas sistémicas.
As rotas nacionais que este território integra, como a Rota das Catedrais, a Rota do
Românico, a Rota do Património Religioso, a Rota dos Castelos e Fortalezas, a Rota do
Barroco, a rota dos Jardins Históricos, entre outros, ganhariam a ambição de acederem a uma nova dimensão e passarem a integrar os Itinerários Culturais do Conselho
da Europa, já constituídos ou a constituir. Corporizando os valores fundamentais do
Conselho da Europa - os direitos humanos, a diversidade cultural, o diálogo intercultural e os intercâmbios transfronteiriços – quando integrados em itinerários europeus que
convidam a viajar e descobrir o património europeu, elevam o perfil internacional da
região e impulsionam o turismo.
Por outro lado, a valorização do saber-fazer (seja no linho, desde a sementeira ao fiar e
tecer, no moldar e cozer o barro, na cantaria, na latoaria, na cestaria, na gastronomia) e do
saber tradicional (ligado à terra, às ervas medicinais, ao clima), seja na sua forma essencial,
crua, seja traduzidos artisticamente, estimula a autoestima e melhora a imagem da cidade aos
olhos dos seus habitantes.
Se Vila Real for Capital Europeia da Cultura em 2027, a preparação do ano do título vai
impelir o meio artístico local a concentrar-se na coopetição, qualidade e internacionalização. Cocuradorias, coproduções, conferências e redes de contactos podem empoderar os
agentes culturais e alterar a forma de fazer cultura. Na ambição de novas e sustentadas
parcerias com agentes culturais europeus e no encontro com o Outro, poderão revelar-se
não apenas as oportunidades imediatas mas, sobretudo, as que, a partir da descoberta
destes novos horizontes, perdurarão no tempo.
Em termos de desenvolvimento urbano, o Título pode ajudar a diluir o fosso entre realidade urbana e realidade rural. Com uma linha estratégica de programação assente nos
conceitos de União, Revelação e Ligação, acreditamos que o espaço rural seja percecionado de outra forma e valorizado como lugar para viver. Por outro lado, a construção de um
equipamento comum que sirva esta região – A Grande Biblioteca Europeia, que é também
centro de congressos e salas multifuncionais e interfaces – alterará a forma como a região
se relaciona e se pensa. Será uma oportunidade maior para se explorarem as relações entre
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culturas e valores locais e europeus. Será o primeiro equipamento cultural construído para
servir toda uma região, priorizando a sustentabilidade económica, ambiental e humana.
A regeneração das cidades passa, também e sobretudo, pela forma como se posicionam
e se relacionam na sua região e/ou na sua CIM e como, em conjunto, decidem aplicar os
fundos dos Programas Operacionais. Esta opção da região Douro revela um estádio de
consciencialização e de esforço conjunto para a consecução da Agenda 2030 incomum.
Relativamente ao Plano de Acompanhamento e Avaliação, propomos uma abordagem
que nos permita avaliar, de forma sistemática e coerente, um conjunto de dados. Desta
forma, conseguiremos não só avaliar o impacto das nossas ações como medir a sua eficácia.
A monitorização será absolutamente crucial, pois permitirá rápidas e ponderadas adaptações a qualquer potencial desvio dos nossos objetivos.
Propormos a realização de um estudo, a nível europeu, que terá por base a realização de
entrevistas, recolhidas através de participação on-line. No período entre janeiro e março
de 2024, este estudo contará com o mínimo de 5 mil entrevistas, que abordarão a perceção
dos europeus quanto a Vila Real como Capital Europeia da Cultura.
A participação ativa da população portuguesa também será tida em conta. Como ferramenta de avaliação, faremos três estudos nacionais, cada um com cerca de mil entrevistas,
envolvendo várias gerações e procurando o diálogo permanente, (re)direcionando o curso
e desenvolvimento dos trabalhos mediante a avaliação e monitorização. Debruçando-se
sobre a perceção de notoriedade da cidade de Vila Real como Capital Europeia da Cultura,
estas entrevistas partilham um conjunto de questões com o questionário europeu, de forma a permitir a realização de um estudo comparatista.
Iniciando a monitorização em 2023, e até 2028, teremos presentes dois públicos-alvo
determinantes da cidade: a população em geral e os agentes culturais e criativos.
Pretendemos avaliar os principais momentos propostos na candidatura, através da utilização de duas metodologias: a monitorização numérica de informação recolhida a partir
de instrumentos digitais e o preenchimento de um questionário de avaliação posterior, que
poderá ser realizado in loco ou através de contacto telefónico/eletrónico.
Em articulação com a informação recolhida através destas análises, teremos em conta
o conjunto de informação disponível através de outras fontes, nomeadamente relacionadas com a imprensa nacional e internacional, a dinâmica nas redes sociais, estatísticas europeias e nacionais públicas, por exemplo.
Uma das ferramentas a desenvolver, para prestar um apoio célere às decisões, é a criação de um Dashboard Cultural com a síntese das principais variáveis, capaz de uma utilização prática e eficaz.

Região
do Douro
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A visão e estratégia da candidatura de Vila
Real a Capital Europeia da Cultura parte deste entusiasmo de se moverem montanhas para
alargar horizontes e provocar novos olhares sobre uma cultura que se dá à Europa. As montanhas circundam a região e marcam a paisagem.
As montanhas escondem mas também revelam. É quando subimos ao topo que ganhamos outra perspetiva. É quando percorremos os caminhos até ao vale que o paraíso se configura, perante as dificuldades anteriores.
Depois o rio. Se olharmos para o mapa da região, só com os rios em destaque, vemos claramente uma linha serpenteante para a qual confluem outras linhas: as linhas dos afluentes do rio Douro – incluindo o rio Corgo, que passa na cidade de Vila Real, e que, sendo
menos conhecidos, não são menos fundamentais.
Essa imagem dos veios de água na terra faz lembrar um coração de onde diferentes
veias e artérias divergem e convergem, permitindo que bombeie de forma perfeita. E, claro, remete-nos para as linhas e traços deixados como vestígios pelos nossos antepassados
– das lições mais antigas que a arte e a cultura guardam no património – nas pinturas rupestres de Vila Nova de Foz Côa, um dos mais importantes tesouros da região.
Agora as pessoas. Evidencia-se também a imagem dos braços de muitos homens a segurar o maior andor do mundo. Os cem homens necessários para levar um destes andores
fazem a festa de Nossa Senhora da Pena, uma das muitas festas tradicionais da região, que
celebra uma santa cristã mas também uma tradição pagã para agradecer as colheitas.
Foi em redor destas imagens que construímos os temas que melhor refletem esta região
e a Europa.
“Por trás dos montes”, como o próprio nome indica, remete para a ideia do que está por
descobrir. Assentaremos parte da nossa proposta de programação na ideia de Revelação.
Vamos revelar um território. Vamos mover montanhas. As intervenções artísticas terão que
interagir com a paisagem e com a ideia de levar os visitantes a lugares que não iriam de outra
maneira, explorando a paisagem e apontando para uma experiência da cultura que é íntima,
contemplativa, de fruição e bem-estar, que nos pode permitir uma espécie de regresso à essência e fazer repensar o que é importante num mundo em que o património natural é o que
está mais ameaçado.
O Douro, o rio mítico do nosso país, que configurou uma das primeiras experiências de
relações transnacionais – com o comércio do vinho do Porto com Inglaterra que perdura
até hoje – e com a sua promessa de contacto com Espanha, onde nasce, e o Atlântico, onde
desagua, é o lugar que permite as ligações. Um lugar que não é estático mas que está sempre em movimento.
O conceito de ligação, de correspondência, de procurar formas de comunicação que não
se percam no ruído em que se tornou o mundo hoje em dia, é outro conceito que nos guia.
Não se trata apenas de ligar comunidades diferentes – incluindo comunidades que
historicamente desconfiaram umas das outras, como acontece com minorias étnicas e as
maiorias que muitas vezes as oprimiram – mas de religar comunidades que perderam os
laços entre elas e que estão, paradoxalmente, mais distantes num mundo em que parece
tão fácil estar em contacto. Trata-se de um processo de escuta, primeiro, e, segundo, de dar
voz, de partilhar narrativas, que é o que deveria ser toda a conversa.
Finalmente, o andor, ambicioso na sua construção, exuberante nas suas cores garridas,
manifestação artística popular e conjunta, criada e transmitida de geração em geração, que
tem tanto para ensinar em relação à maneira como a cultura deveria ser compreendida por
aqueles que normalmente estão nos lugares de decisão mas têm pouco contacto com a rua.
Esta metáfora de trabalho em conjunto é fundamental num território nosso e Europeu
marcados pelo isolamento de muitas populações e pelo despovoamento e envelhecimento
progressivo das últimas décadas.
A ideia de afirmação de identidade pela sua força coletiva – a união - de como cada cidadão constrói a cultura, cada um tendo que ser um cidadão cultural, é base do nosso pensamento e trabalho de programação.
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Partimos de Vila Real mas programamos
para a Europa.
Os nossos valores e território refletem as mesmas lutas e celebrações.
As nossas linhas de ação – aplicadas a cada linha temática – formam-se a partir de ideias
de cultura, educação, sustentabilidade, fruição, participação ativa, inclusão e criação.

Nesta visão e estratégia, todos têm lugar na
cultura e todas as nossas linhas programáticas
seguem um pensamento que desafia e que se
acredita ser verdadeiramente transformador.
Alguns dos programas pensados irão para além do ano da capital. Outros estão pensados para integrarem uma programação ambiciosa e multidisciplinar em 2027, perdurando
na memória individual e coletiva de quem os experienciou.
Estes são alguns exemplos do tipo e diversidade de atividades e principais eventos que
marcarão o ano:
Um dos grandes temas atuais da Europa – a Igualdade de Género – terá uma linha programática e criará pontes com a Rede de Museus Internacionais da Mulher. Uma das iniciativas será liderada pelas mulheres transmontanas, que tanto “carregam os dias”, declinada em pensamento, reflexão, criação, aprendizagem e ensinamento. Se os números das
estatísticas, relativas ao analfabetismo, ganharem nomes, todas estas mulheres iletradas
mas donas de saberes que estão a desaparecer, podem protagonizar um lugar na educação
e na cultura – umas através de encontros/oficinas com outras mulheres europeias dos mesmos saberes em extinção; outras a serem mestres de outras, a ensiná-las a escrever o nome,
ainda que o objetivo maior seja bordá-lo num pano para enviar ao neto que está longe.
Nos últimos anos, tem havido um importante movimento no mundo artístico ocidental
para resgatar do esquecimento artistas femininas, ou reavaliar com outros olhos o seu trabalho. Acreditamos que este resgate tem que ser dialogante e alargar-se numa abordagem
mais lata, que inclui as artes que ao longo do século foram artes do quotidiano, e os únicos
meios de expressão acessíveis às mulheres.
Temos em Agarez um exemplo de uma arte de tecelagem de linho, que é agora feita
apenas por mulheres idosas, e que é única. Esta é uma região de uma enorme riqueza de
bordados e outras expressões tradicionais que pretendemos pôr em diálogo com outras
expressões artísticas, acreditando que é nesta ligação contemporânea que as tradições ganham vida e se atualizam.
Como antevisão desta linha de programação, convidámos no âmbito da preparação da
candidatura Ana Pérez-Quiroga. A artista plástica trabalhou com a história fortíssima do
linho de Agarez e fez uma instalação com peças cedidas por mulheres da região.
Numa dessas peças, um enorme pano de linho, com a colaboração de duas costureiras locais, foram inscritos dezenas de nomes de mulheres. “O Grande Pano: um quotidiano feito
de linho” é uma instalação que torna visível um trabalho pouco valorizado – que, no entanto,
determina a estética doméstica e da vida de todos os dias – e esboroa as fronteiras entre casa
e rua, privado e público.
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Esta foi uma das ações que, no âmbito da preparação da candidatura, envolveu artesãs
locais, e envolveu a comunidade na valorização do saber fazer e na ressignificação de uma
herança cultural que não é só deste lugar mas também Europeia.
Esta linha de programação criará outras dinâmicas artísticas e sociais que respondam a
questões vividas aqui ou em qualquer lugar da Europa, de qualquer faixa etária.
Integrados numa região de baixa densidade populacional, com mais de 40% do território incluído no na Rede Europeia Natura, encontramos aqui um repositório de biodiversidade, onde se encontram espécies singulares e de ecologia particular, como são exemplo a rorela (Drosera rotundifolia), planta carnívora rara, e a borboleta-azul-das-turfeiras
(Phengaris alcon), espécie rara e uma das borboletas mais ameaçadas de Portugal.
Conscientes deste privilégio, um outro eixo programático explorará o contexto único
onde a preservação e investigação de paisagens sonoras coabitam com a arte sonora, a ecologia e a cultura auditiva.
A partir deste universo de exploração e criação, provocar-se-á a reflexão sobre os tempos que atravessamos e a forma como o som pode ajudar a despertar uma consciência coletiva e uma identidade acústica.
Para a concretização deste eixo, estão pensados Mapas Sonoros, físicos mas também
tridimensionais, construídos na paisagem, numa colaboração transdisciplinar entre artistas sonoros, arquitetos, arquitetos paisagistas, geógrafos, especialistas em ambiente. Não
se trata de criar eventos em sítios inesperados – não são “happenings” – mas antes movimentos de descoberta, em que cada pessoa escolhe como, quando e em que tempo usufruir
da experiência, que a levará pelas serras e outra natureza da região.
Esta visão de programa segue-nos sempre na ambição de potenciar o que há de mais
único nesta região e de o partilharmos com outros. Esta ligação telúrica leva-nos a associar cada vez mais a paz e condições naturais deste lugar à Intervenção em Estimulação
Multissensorial e Snoezelen, iniciada na Holanda nos anos 70 - o desejo de qualquer Unidade
de Apoio Especializado à Multideficiência e dos terapeutas de geriatria, em todo o mundo.
São salas de integração sensorial (snoezelen), espaços multissensoriais que permitem
estimular os sentidos primários sem necessidade de recorrer às capacidades intelectuais.
Tal como este território que de tão natural e intacto parece ter inspirado esta filosofia.
Todos deveríamos poder experimentar o que se sente numa sala snoezelen.

Por isso, Vila Real Capital Europeia da Cultura pretende reunir neste reino maravilhoso, como
diz o nosso escritor Miguel Torga, uma equipa
multidisciplinar, formada por investigadores do
curso de Gerontologia: Atividade Física e Saúde
no Idoso e Reabilitação Psicomotora da UTAD,
terapeutas snoezelen, terapeutas ocupacionais,
médicos e artistas de media art e artes plásticas
para ativarem a paisagem com intervenções artístico-pedagógico-terapêuticas que potenciem a
luz, os sons, as cores, as texturas e os aromas já
aqui presentes.
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Este património único será mediado por novas linguagens que usam a Media Arte e
tecnologias inovadoras para se revelarem. É a tecnologia e a arte ao serviço do encontro.
Nesta região vive-se devagar. Sempre foi assim. Mesmo antes da pandemia mundial
que reduziu as velocidades do planeta. Aqui já se tinha aderido, naturalmente, à revolução
cultural que é o slow living.
Aqui as coisas demoram e querem-se apreciadas sem pressa. E é nesta certeza de que
aqui se vive o andamento certo, apreciando o tempo em vez de contá-lo, que o nosso programa da Capital Europeia da Cultura inclui um eixo programático dedicado à famosa gastronomia transmontana.
O ritmo da terra é respeitado, da sementeira à colheita; os animais crescem ao ar livre, alimentando-se da terra. Preparar uma refeição também exige tempo: para se fazer e para se
comer, neste respeito pelos produtores locais e pela natureza. Sempre foi slow living.
Numa parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e os alunos do
Doutoramento em Ciências Aplicadas à Terra e Agronegócios e Sustentabilidade, iremos
associar o conhecimento à produção, à preparação, à confeção e degustação.
A soenga – o processo de cozedura milenar do barro preto de Bisalhães, uma freguesia
de Vila Real – classificada na lista do Património Imaterial da Humanidade Unesco e a
beleza de um território de socalcos vinhateiros desenhados pelo Homem e de onde sai o
Vinho do Porto para o Mundo é, há 20 anos, Património da Humanidade UNESCO.
Será do encontro destes patrimónios que, em 2027, quem visitar esta Capital Europeia
da Cultura vai desfrutar de uma iniciativa de gastronomia e vinhos, em Bisalhães, reunindo à volta de mesas cobertas com linhos de Agarez, quem aceitar abrandar, quem aceitar o
slow living way of life.

Louça de
Bisalhães

Miguel Fontes, oleiro

Nesta região, antes de nos constituirmos como povo, há mais de 700 anos, já existíamos como seres humanos há mais de 35000. Esta consciência de nós foi-nos revelada a
partir do maior conjunto mundial de arte paleolítica ao ar livre: as Gravuras Rupestres do
Parque Arqueológico do Vale do Côa, Património Mundial da Humanidade UNESCO. O
Santuário de Panóias, um de dois exemplos de santuários deste tipo na Península Ibérica
e na Europa, ou o Castro de Palheiros, entre muitos outros sítios arqueológicos relevantes
na região, contam-nos uma outra história, também nossa, muito além de nos constranger
em fronteiras territoriais.
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Entre Vila Real e a outra cidade da Letónia que será Capital Europeia da Cultura
em 2027, vários países europeus nos separam para nos unir: Espanha, França, Bélgica,
Holanda, Alemanha, Polónia, Lituânia.
Com a convicção de que a criação artística é um processo partilhado, queremos criar
um espetáculo comum que atravessará a Europa. Começando em Vila Real, no início da
Capital Europeia da Cultura 2027, passará por diversos países, como uma tocha olímpica
passando de mão em mão, ao longo de um ano. Em cada país, convocam-se companhias
de expressão artística para a criação conjunta. O espetáculo em processo vai ganhando
dimensão e forma em cada um destes países e até à sua estreia, na Letónia.
Este fortalecimento do espírito europeu celebra a cultura como expressão maior de contextos transnacionais.
Queremos construir o primeiro grande centro do conhecimento europeu. Seria a primeira estrutura pensada por uma região como espaço comum e de propriedade partilhada.
19 municípios apostam no desenvolvimento económico, social e proteção ambiental, assente e potenciado na e pela cultura. Seria a Grande Biblioteca Europeia.
Um repositório de saber, um organismo vivo, uma casa de encontro, cruzamento transdisciplinar, para potenciar e repensar culturas europeias. Um espaço-âncora que ativa as
redes do conhecimento e da arte no seu todo.

A biblioteca será espaço de investigação e de
ligação ao saber científico, com um especial enfoque no pensamento europeu e na investigação
em torno de temas particularmente relevantes
para os seus cidadãos. Um diálogo que tenha
como objetivo abolir preconceitos enraizados entre culturas e promover o entendimento mútuo.
Neste território, o maior centro de conhecimento é a Universidade de Trás os Montes e
Alto Douro (UTAD). A primeira cátedra de José Saramago numa universidade portuguesa é
aqui. Foi assinado o convénio em novembro de 2021, a poucos dias do início das celebrações
dos 100 anos do escritor. Saramago, o único Prémio Nobel da Literatura de língua portuguesa, nunca frequentou a universidade. Esta cátedra incidirá na promoção da obra do Nobel e
na sua ligação à região.
Inspirados por este acordo de cooperação entre a Fundação José Saramago, a UTAD e a
Livraria Lello, no Porto, aqui poderá ser a casa de um programa de investigação em torno de
escritores da ou ligados à região. Camilo Castelo Branco, Aquilino Ribeiro, Agustina BessaLuís, Miguel Torga, Graça Pina de Morais e Dulce Maria Cardoso, são alguns desses nomes.
O desenvolvimento de um programa piloto cultura-educação entre Vila Real e o Plano
Nacional das Artes trabalhará, em conjunto com o Museu do Som e da Imagem de Vila
Real, o cinema e o audiovisual em programas para a Capital Europeia da Cultura.
Um dos filmes a considerar como ponto de partida para um projeto de envolvimento cinematográfico da comunidade será “Trás os Montes” de António Reis (1927-91) e
Margarida Cordeiro (1938- ) que faz 50 anos em 2026. Um tratado etnográfico rodado em
1976 que é estudado nas escolas de cinema e considerado um documento único pela linguagem original e pelo seu caráter híbrido. O formato, entre documentário e ficção, marcou o cinema português ao inovar — utilizou como protagonistas um grupo de actores
não-profissionais, habitantes da localidade, que interpretam personagens deste ambiente
rural, ou seja, fazem de si próprios e dos seus antepassados, repetindo gestos de todos os
dias e gestos seculares.
O isolamento – antes de mais, geográfico –, como acontece em outros territórios rurais
e do interior, permitiu que se conservassem saberes tradicionais e património cultural que
noutras regiões, naturalmente mais permeáveis a influências, desapareceram.
Atualmente, o mesmo isolamento – não tanto geográfico, mas social e político – ameaça
essas mesmas expressões artísticas tradicionais.
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Queremos colocar em diálogo saberes ancestrais com valores contemporâneos de inclusão e tolerância; modos de fazer tradicionais com modos de fazer e pensar o mundo
contemporâneo, numa mediação artística que, num tempo lento de criação imersiva, vai
obrigar a novas reinterpretações das tradições.
Como exemplo, um projeto de criação e intervenção artística que, cada ano, leva um artista europeu de uma área diferente – das artes plásticas às artes performativas – a Bisalhães,
durante a época da Soenga, um processo único de cozedura do barro, que está protegido
pela Unesco, mas que ainda não é suficientemente conhecido fora do seu território.
Quando as minorias ocupam um mundo pensado para as maiorias, como é, afinal, o
avesso do mundo?
Na nossa região, a acessibilidade ainda não é real. Pessoas com necessidades específicas,
pessoas com deficiência física, pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida, pessoas
com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva , pessoas com deficiência intelectual
ou cognitiva dependem de alguém que tenha a gentileza de lhes traduzir o mundo. São pessoas com todos os direitos direitos consagrados na Constituição – são pessoas e não “minorias”.
E se este reino maravilhoso tivesse um roteiro de miradouros com corrimões a descreverem
a paisagem... em braile? E se essa descrição não tivesse tradução para português ou inglês?

E se fossemos assistir a uma conferência e ela
fosse feita em língua gestual, sem tradução?
A Capital Europeia da Cultura será a oportunidade para questionarmos sociedades organizadas para quem não tem constrangimentos de acessibilidade e virá-las do avesso, pensando a norma ao contrário. Com esse objetivo, pretendemos desenvolver um programa
“Sem acessibilidade a visitantes não portadores de algum tipo de deficiência”. As criações
artísticas, de performances e instalações a publicações, serão em língua gestual, em braile,
ou noutra expressão apenas acessível aos que tiveram de a desenvolver para fazerem parte
da sociedade. Para chegar à maioria, para ser rececionado pela maioria, muito do espanto
criador se perde na tradução, na mediação. Nesta linha de programação, a mediação é feita
pelos que, habitualmente, são mediados. A título de exemplo, uma performance para espetadores com deficiência visual será traduzida por um cego. Nesta mediação, quanto se perde na tradução? É esta experienciação que queremos que consciencialize e mude atitudes.
As nossas linhas de ação programáticas assentam todas elas no conceito de cidadania
cultural. É uma ideia que quer fazer da cultura um instrumento de democracia e tornar os
cidadãos não só mais participativos mas também mais responsáveis.
Este conceito norteia o Plano Nacional das Artes, com o qual estamos a estabelecer um
protocolo para um projeto-piloto que efetiva a relação cultura-educação-práticas educativas-espaços de educação a partir de estratégias que desenvolvam uma maior Cidadania Cultural.
Acreditamos que este é um conceito-chave para pensar o futuro da cultura – e das
nossas cidades – e queremos convocar instituições, agentes culturais, artistas, cidadãos,
para debater a cidadania cultural numa Conferência Europeia sobre Cultura e Educação –
Cidadania Cultural.
Em Portugal, há um enorme desequilíbrio entre o litoral e o interior. É no litoral que
se concentra grande parte da população – e também da riqueza. Este não é um problema
exclusivo de Portugal. Muitas outras regiões da Europa se debatem com altos índices de
desertificação e uma população envelhecida.
Queremos desenvolver um evento que una regiões de interior com problemas semelhantes. Assim, pensámos um evento de dimensão europeia, para chegar a todas as geografias e que represente um conjunto de pessoas, de toda a Europa – VIVA O INTERIOR! Com
este programa, em 2027, 27 áreas rurais de 27 países partilham uma programação pensada
conjuntamente para fazer a apologia do slow living, do tempo necessário para festejar o outro. A equipa organizadora será constituída por um membro de cada país.
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Portugal tem estado na linha da frente no debate e procura de compromissos concretos dos
grandes temas da Agenda europeia e mundial.
Em novembro de 2021 foi assinada a Lei de Bases
do Clima: Portugal é o primeiro país do mundo a
reconhecer o clima estável como Património Comum da Humanidade.
Esta candidatura segue a preocupação de compromisso com a sustentabilidade climática. Achamos que essa preocupação deve ser uma prioridade de toda a Europa e queremos
contribuir para gerar consensos que levem à ação e fomentar a sustentabilidade como um
valor base da Europa.
Esse será um tema que atravessará as nossas linhas programáticas, e que será um dos
assuntos em destaque A Grande Biblioteca Europeia que pretendemos criar em Vila Real.
Num espírito europeu de valorização do conhecimento, queremos criar um espaço de
encontro de culturas europeias, estabelecido a partir dos valores fundamentais dos princípios fundadores da União Europeia, de respeito, tolerância, e direito de todos à cultura.
Nessa biblioteca e em outras linhas programáticas que atravessam as várias valências
artísticas, vamos pensar temas como a diversidade cultural e religiosa, os movimentos migratórios, os conceitos de centro e periferia, a ameaça de novas pandemias decorrentes
da mudança pelo homem do ecossistema do planeta, a glocalização, entre outros temas
fundamentais e urgentes.
Vila Real tem uma localização e uma história que ancora muitos destes temas que vão
ao encontro dos valores europeus.
Com uma história transfronteiriça muito rica, Vila Real oferece pistas que, ancoradas em
narrativas antigas, podem ajudar a pensar o futuro da União Europeia. Nas aldeias raianas de
Vila Real não houve, durante séculos, identidades fixas. Ser simultaneamente português ou
espanhol ou não precisar de escolher entre as duas era um facto quotidiano. Os povos raianos
habituaram-se a negociar identidades, e inventaram dialetos para unir duas línguas, confiantes no poder transformador do encontro de culturas. E sabemos que ainda hoje acreditam que
viver em conjunto sem anular as diferenças é mais saudável do que abolir as diferenças ou
viver de costas voltadas.
Este é um território também marcado pela emigração, não só a emigração massiva dos
anos 60, que afetou muitas regiões do interior português, mas a emigração dos anos da
crise económica deste século. Na década 20 do século XXI continua a ser difícil conseguir
a fixação de jovens.
A desertificação do território e o envelhecimento populacional é outro tema fundamental que tem enorme impacto em muitos outros países europeus e sobre o qual é urgente agir.
Queremos pôr essas regiões de vários interiores europeus a dialogar problemas comuns,
propondo um encontro num Festival que convoca agentes políticos, culturais e artísticos, e
envolve a população, especialmente os emigrantes portugueses e os imigrantes de várias
nacionalidades e línguas. Uns saem da região, outros vêm para cá, mas raramente se comunicam, apesar de a sua narrativa ser tão semelhante.
Os direitos das minorias vão estar em foco em várias das nossas linhas programáticas.
Sabemos que as alterações climáticas vão provocar novos conflitos e novas vagas de
refugiados. A Europa tem que estar preparada para elas e saber como receber e verdadeiramente integrar essas pessoas, não lhes dar apenas entrada mas pertença.
Vila Real quer tornar central este debate e oferecer pistas para pensar o lugar das minorias e dos mais desprotegidos no futuro da União Europeia.
A nossa história também nos obriga a pensar o direito das minorias religiosas. Temos
que conhecer essa história e torná-la viva, ligando-a aos problemas do presente, para que
não repitamos os erros do passado.
No século XVI, Portugal levou a cabo a conversão massiva de judeus, através da violência. Muitos desses judeus refugiaram-se no norte do país, precisamente “atrás dos montes”.
Foi também nestes lugares, pelo seu isolamento, que sobreviveram traços da cultura criptojudaica, uma cultura que se adaptou à religião cristã, mas mantendo tradições judaicas.
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vitrais do pintor Jõao Vieira

A maior judiaria dos concelhos compreendidos na CIM Douro e uma das maiores do
país é em Torre de Moncorvo.
Esta ideia de povos em movimento, derrubando ou circundando montanhas, náufragos
ou refugiados numa Europa que se reequaciona, será tratada numa encenação em processo
que parte de Vila Real e, numa trajetória que atravessa a Europa, chega à Letónia. Em cada
um destes países, qual tocha olímpica, o espetáculo vai ganhando forma e dimensão. Na
cidade letã, Capital Europeia da Cultura 2027, “acende-se” esta chama europeia na estreia
desta apresentação de todos.
Esta candidatura tem a intenção de articular o vasto património religioso deste território com redes já operacionais em diferentes contextos europeus. Judiarias, mosteiros,
igrejas, itinerários, o Caminho de Santiago: é reconhecida a força que estes elementos do
património religioso têm em termos culturais, turísticos e económicos.

O contacto com diferentes matrizes religiosas, bem como o reconhecimento de um legado
cultural histórico, afiguram-se indispensáveis à
criação de um espírito de tolerância que contribua para um desenvolvimento harmonioso e de
verdadeira cidadania. Criar ou dinamizar essas
ligações e circuitos constitui para nós uma missão e uma responsabilidade.
A chave é, como sempre, a cooperação. Para os operadores culturais da cidade, a dimensão europeia resulta na criação de novas e sustentadas parcerias com agentes culturais
de outros países, através de coproduções, cocuradorias, conferências, redes de contactos.
Encetado o diálogo, somos implicados numa dinâmica que assimila o diferente, a compreensão mútua é potenciada, desenvolvemos vínculos entre a nossa cidade e outras cidades, os nossos cidadãos e outros cidadãos, que ficam assim menos o «outro» que ameaça,
mais o «outro» que nos enriquece com a sua singularidade identitária.
Esta dinâmica afirma um espaço de descoberta e aprendizagem, contempla uma disponibilidade para comunicar e partilhar. Se a nossa premissa é atuar num âmbito local, se
assumimos o compromisso de não excluir os que, tendencialmente, são esquecidos ou estão nas margens, se queremos fazer com o outro, precisamos de ter presente que essa troca
ganha maior alcance se a estendermos a artistas e parceiros culturais de toda a Europa.
O formato tradicional das redes afigura-se por vezes como uma montanha que é difícil
de colocar em movimento. Queremos trabalhar redes que dialogam com outras redes.
No vasto universo de redes já constituídas – muitas das quais já integramos – consideramos importante trabalhar as redes europeias de arquitetura, e criar um Itinerário Cultural
do Conselho da Europa.
Nesta região existe um conjunto de equipamentos de qualidade excecional, e é nossa
convicção que podem atrair a visita de estudantes e profissionais de arquitetura do mundo.
No município de Sabrosa, por exemplo, temos dois edifícios projectados pelos arquitectos
portugueses galardoados com o prémio Pritzker: a Adega do Portal, de Álvaro Siza Vieira,
e o Centro Miguel Torga, de Eduardo Souto de Moura. Nos próximos anos vai nascer em
Armamar um hotel cujo desenho faz um decalque da paisagem duriense, em socalcos, de
Manuel Aires Mateus.
Acreditamos no potencial do turismo cultural e acreditamos que o turismo de arquitetura é um polo de atratividade da nossa região. Outros equipamentos premiados que pretendemos ligar a esta rede são os seguintes: Museu da Vila Velha, de Belém Lima, em Vila
Real, Centro de Alto Rendimento do Pocinho, de Álvaro Fernandes Andrade, em Vila Nova
de Foz Côa, e, na mesma localidade, o Museu do Côa, que celebra as gravuras rupestres,
assinado pelos jovens arquitectos Camilo Rebelo e Tiago Pimentel.
Estas e outras atividades da Capital da Cultura terão uma forte presença digital e audiovisual, estando algumas delas abertas à participação remota. As dinâmicas online trabalham o
efeito de curiosidade, antecipação, divulgação, e a presença continuada de certos conteúdos
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garante que o efémero ganhe possibilidades duradouras. As atividades realizadas no ano
da Capital Europeia de Cultura e para lá dela, não acontecem apenas no diálogo delimitado
no tempo entre uma organização e um indivíduo, mas disponibiliza para o futuro, e para
um universo ilimitado de interessados, a descoberta de eventos, de territórios, de digressões, de referências.
Por tudo isso, é para nós essencial manter contactos assíduos com CEC passadas e futuras; esses contactos podem e devem ser potenciados por intercâmbio, no período anterior a
2027, e visam naturalmente ter continuidade depois de 2027.

A cooperação com operadores culturais europeus traduzir-se-á também em residências artísticas. O alojamento dos artistas será adequado ao
projeto que desenvolvem, encontrando lugares
em diversos pontos do território onde possam ser
recebidos como se estivessem em casa, mas com
a experiência do quotidiano local.
A linha orientadora de todas estas atividades é o conjunto daquilo a que chamamos os
valores europeus. Nesse sentido, não podemos ignorar datas importantes que servem de
mote a celebrações dos direitos humanos e do espírito de liberdade, igualdade e fraternidade, como os 50 anos da Revolução dos Cravos (2024). Essa atenção ao processo democrático, que nunca está terminado, contribui para incentivar a intervenção cidadã e para um
conhecimento mais sólido de princípios identitários portugueses e europeus. Os temas da
democracia portuguesa cruzam-se, na sua essência, com os temas europeus, pois o nosso
património político, histórico e cívico tem uma origem comum e vicissitudes mais ou menos semelhantes.
Portugal aderiu à então designada Comunidade Económica Europeia em 1986, doze
anos depois da Revolução do 25 de abril de 1974, que pôs fim a 48 anos de ditadura. Tudo
estava para ser feito em 1974, em 1986, e muito está ainda por fazer em 2021.
Em 1986, era preciso construir um país democrático, um país europeu. Os portugueses
estavam entusiasmados porque iam pertencer a um espaço polifónico onde a sua unicidade não seria rasurada. Seriam corrigidas desigualdades, o progresso era uma certeza.
«Europa» era uma palavra que apontava para um futuro melhor.
Outras nações europeias viveram períodos tão ou mais difíceis, e também para elas a
integração comunitária foi uma promessa e uma esperança. Mas não basta fazermos parte
do mesmo espaço. Para formarmos uma comunidade coesa, é imperativo que os índices de
desenvolvimento e de progresso social não apresentem divergências tão acentuadas; como é
imperativo que tenhamos o ímpeto natural da cooperação, não da comparação competitiva.

Ser Capital Europeia da Cultura em 2027 é partilhar o “palco europeu” com outra cidade da Letónia. E é “dar o palco” a uma cidade da República Checa e a outra da França, que
serão capitais europeias da Cultura em 2028. Com a cidade da Letónia, queremos pensar
em conjunto, programar em conjunto e acontecer em conjunto.
Além de uma equipa de programação multidisciplinar constituída para este diálogo e
construção (curadores, artistas amadores e profissionais, artesãos, universidade, jovens, comunicação), pensámos algumas ações que acontecerão como um processo (demorado) de
construção: o espetáculo em processo, que parte de Vila Real e ganha forma e dimensão ao

longo do ano, até se concluir e se apresentar na Letónia; a definição pela UTAD dos países a
priorizar para o Programa ERASMUS (2021-2027), que está a ser submetido por estes dias, e
onde a UTAD assumiu, desde já, uma cota significativa para a Letónia e propõe desenvolver
um programa específico que envolva os cursos de mestrado e pós-graduações nas áreas do
Teatro Musical, Ciências Culturais, Ciências da Comunicação ou estruturas culturais regionais como o Teatro de Vila Real, por exemplo, que irá envolver estudantes e professores em
mobilidade (outgoing e incoming).
Outra forma de ampliar a cooperação com a cidade da Letónia que connosco partilhar
o título de Capital Europeia da Cultura 2027, será a construção de uma iniciativa que, para
além de ligar as duas cidades, legitima o papel de uma CEC na definição das prioridades
culturais do seu país.
Assim, durante o ano em que cada cidade detém o título, estas poderão ditar a forma
como a oferta cultural pensada para esse ano será assimilada pelos vários equipamentos
culturais do seu país, afirmando a CEC como uma iniciativa de desígnio nacional e europeu.
Concretamente, é nossa a intenção de envolver a cidade letã CEC a desenvolver com
Vila Real uma campanha conjunta de comunicação internacional que expõe obras, de elevado perfil artístico e que traduzam algo único e identitário de cada CEC, (pintura, fotografia, media art, ou outras) nos principais museus de cada país. Esta intervenção significará o encontro de milhares de pessoas com uma obra que causa espanto por estar inserida
na coleção do Latvian National Museum of Art ou do Museu Nacional de Arte Antiga com
a inscrição: “Para ver o original visite Vila Real/cidade letã”.
As cidades capitais europeias da cultura 2028, República Checa e França, serão também convidadas a criar esta ligação com Vila Real, sendo responsáveis por programar um
eixo do nosso programa cultural, com espectáculos, performances, exposições, conferências, cinema, ou outro, e que pode funcionar como um teaser 2028.
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Nos últimos anos, especialmente desde o
Brexit, a coesão europeia tem sido posta em causa.
Queremos contribuir para que a palavra “Europa” seja, efetivamente, essa promessa de futuro.

04
alcance
32

Acreditamos que a cultura é um instrumento de emancipação, de inclusão e de democracia.
Um dos mais importantes conceitos que nos guia
nesta candidatura é o da cidadania cultural. Um
evento como a Capital Europeia da Cultura, com
potencial de transformar as cidades e estabelecer
novas ligações com outras, não pode deixar os cidadãos de fora.
Foi por isso que um dos nossos primeiros passos foi elaborar um questionário, que disponibilizámos online, acessível através de um código QR.
Propusemos, nessa consulta, dois momentos diferentes de reflexão: descrever o momento atual – quem somos e como nos vemos –; e dizer o que se deseja para o futuro de
Vila Real e da sua integração na Europa, ou seja, quem queremos ser, e como nos queremos
projetar no mundo.
Os resultados – oscilando entre respostas de uma só palavra, que resumem o sentimento transmontano, e listas de desejos – forneceram à candidatura uma base para compreender o sentir da cidade, da região circundante e das suas populações, tomando o pulso ao
tempo presente. As ideias para a Vila Real daqui a uma década incluíam a vontade de ter
uma cidade mais acessível e sustentável, mas também uma cidade menos homogénea culturalmente, com maior diversidade de eventos, e ainda com programas culturais em maior
número e de maior qualidade.
Neste futuro projetado, os vila-realenses vêem-se a ter mais destaque não só no seu país,
como no resto da Europa. Querem que Vila Real entre no mapa internacional da cultura.
Para auscultarmos e reunirmos opiniões de diversos setores da vida cultural, entendida de forma abrangente e não apenas circunscrita ao mundo das artes, organizaram-se
reuniões e assembleias. Estabeleceram-se redes de contacto para podermos perceber o
que pensavam e desejavam os responsáveis de infraestruturas como o Teatro Municipal,
a Biblioteca Municipal ou o Grémio Literário, mas também para debater com associações
culturais populares, que dinamizam as artes e saberes tradicionais.
Nessas sessões ouvimos coletividades, bandas filarmónicas, tunas musicais, ranchos
folclóricos, oleiros tradicionais, bordadeiras e tecedeiras, ou grupos de património gastronómico, como a Confraria do Covilhete. E porque acreditamos que a comunicação entre
expressões artísticas diferentes é essencial, criámos focus groups com estruturas de teatro
profissional e amador; agentes ligados aos museus e à arte contemporânea e aqueles que
trabalham expressões tradicionais populares.
Trabalhámos também com o Conservatório de Música de Vila Real, que é uma instituição muito querida na cidade, e outras instituições educativas como a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) ou a Escola Profissional do NERVIR. Convocámos
os diferentes conselhos municipais nas áreas da educação, do desporto e da juventude, e
outras instituições e agentes do tecido social e artístico de Vila Real.
Percebemos desde logo que algumas entidades ficaram surpreendidas por serem chamadas a participar na discussão e convidadas a intervir. Não estão habituadas a fazer parte
de processos participativos de decisão da vida cultural do seu território e não são habitualmente impelidas a questionar-se sobre o seu papel enquanto agentes culturais. Alguns setores, como o do desporto, num primeiro momento, não se identificam como fazendo parte do
mundo da cultura mas logo entendem o conceito alargado que subjaz a esta candidatura e
orgulhosamente assumem-se também como agentes de cultura.
A partir destas reações e opiniões tornou-se evidente a necessidade de discutirmos em
grupos de reflexão-ação conceitos como cultura e cidadania cultural. Até março de 2022,
este processo aqui iniciado será continuado para todos construirmos o Plano de Ação do
Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2030.
As escolas são um dos motores da mediação cultural, porque elas contactam diariamente com um público que ainda não foi chamado a participar na vida cultural.
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Pensamos também que sem uma mediação que chegue à família não podemos ter o
mesmo impacto nas crianças e jovens. É nas relações de mediação com todos, professores,
família, colegas e com outros grupos, que os jovens se interrogam sobre si mesmos e as
suas comunidades.
Futuralistas, um grupo de jovens coordenador da energia de futuro desta candidatura,
atua em duas dimensões:
• Ao nível da decisão – criação de um grupo de trabalho que participa, a par
com a Comissão de Honra da candidatura, como estrutura de aconselhamento em todas as decisões tomadas no âmbito da Capital Europeia da
Cultura 2027
• Ao nível da ação – envolvimento de jovens, locais e regionais e também relação com outros jovens europeus. A sua missão é construir o futuro.
Os Futuralistas são jovens de diferentes faixas etárias, dos 6 aos 24 anos, que decidirão
um eixo de atuação muito forte nesta candidatura, a juventude.
À semelhança do que fizemos com o questionário, continuaremos a provocar o debate
e a recolher contributos de todos. Porque uma interação online não chega, a criação artística site specific será um pretexto para aproximação através de projetos que promovam um
contacto direto entre população e agentes culturais, e em que se aproximem os cidadãos
dos bastidores do fazer artístico. O território é assumidamente um laboratório vivo cuja
experimentação é tida em conta na programação do ano da capital europeia.

Acreditamos que se devem fazer das fragilidades, forças. A dispersão territorial, que marca
esta região, não tem que ser vista como um obstáculo; pode ser um incentivo.
As atividades podem ser realizadas em várias localidades de características completamente diferentes — zonas urbanas, periurbanas, aldeias, lugares – trazendo diversidade ao
programa.
Na cultura e na expressão artística há sempre um duplo movimento: de fora para dentro
e de dentro para fora; um corresponde à intervenção na comunidade; o outro aos grupos e
encontros espontâneos, geradores de energia comunitária, e em que a sociedade civil é o
agente transformador.
Não se trata apenas de tirar o outro de sua casa, incentivando-o a visitar os locais convencionalmente legitimados como “artísticos”, mas de conhecer o outro em sua casa, dando-lhe a oportunidade de mostrar os seus modos de estar e fazer; de ser quem é.
Esta estratégia permite aproximações sucessivas até à interioridade mais recôndita;
não falamos só de chegar ao interior do território mas também de chegar ao interior da
pessoa. E de tentar chegar a cada pessoa, mesmo aquelas que estão marginalizadas desde
logo territorialmente, vivendo isoladas. O município de Vila Real tem 146 lugares, onde
vivem pessoas quase sozinhas num ambiente marcadamente rural.
Para chegar a essas pessoas – e outras que não estão integradas em circuitos formais
- pretendemos criar uma rede informal de comunicação, que parte sobretudo de ligações
afetivas. Essa comunicação e essas ligações torneiam os circuitos formais e apresentam-se como centros do saber e do fazer, detentores de um poder invisível de transmissão de
conhecimento.
Na região de Vila Real, muitas comunidades sentem-se abandonadas pelo poder central. Apesar de existir uma comunidade imigrante que não pode deixar de ser incluída nos
projetos mais relevantes da cidade – e a qual é preciso conhecer melhor – as comunidades
mais marginalizadas do território não o são com base na sua identidade étnica ou religiosa.
São famílias há muitas gerações instaladas na região, mas que continuamente estão excluídas do poder de decisão e do acesso a oportunidades que lhes permitam ter uma vida
melhor, numa sociedade onde ainda estão presentes fortes dicotomias que acentuam a estratificação social.
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Vila Real debate-se com uma alta percentagem de analfabetismo. Este tipo de exclusão
não se cinge aos idosos isolados em aldeias. Estas comunidades têm também uma percentagem preocupante de analfabetos funcionais com menos de 65 anos. São estes os marginalizados do conhecimento e é urgente torná-los visíveis.
Uma das apostas de Vila Real 2027 será a formação de adultos e de idosos, através de
projetos de tecnologia inclusiva e outros projetos intergeracionais, que juntam avós e netos
para aprenderem juntos.
Numa Europa altamente modernizada, depois de um esforço de muitos anos para tornar o acesso digital amplo, continua a haver um número significativo de iliteracia digital.
Num mundo pós-pandemia, em que novos hábitos de comunicação e de aprendizagem à
distância vieram para ficar, é urgente não deixar estas pessoas para trás.
A cultura vivenciada em comunidade pressupõe que se envolvam todos aqueles que têm
interesses comuns, e não pode ter por base apenas a geografia e a inércia.

Só podemos falar em formação de uma comunidade quando, simultaneamente, se constrói uma comunidade de formação.
Nunca é demais relembrar que as comunidades não existem à espera de intervenção
externa, e que o facto de nela participarmos as torna diferentes. Por isso, na construção
comunitária, a interrogação permanente é a da nossa identidade.
Uma capital europeia da cultura não pode deixar ninguém de fora. Logo nesta fase de
pré-seleção, tivemos muito presente que tinha de ser uma celebração de todos, sem exceção, verdadeiramente inclusiva e acessível, sem distinção entre os mais desfavorecidos e
marginalizados, para os quais é preciso uma tradução entre a sua realidade e a do mundo
das artes, mas também às pessoas portadoras de deficiência.
Uma linha de programação será desenvolvida pensando a norma ao contrário: “Sem
acessibilidade a visitantes não portadores de algum tipo de deficiência”. As criações artísticas, de performances a instalações, serão em língua gestual, em braile, ou noutra expressão apenas acessível aos que tiveram de a desenvolver para fazerem parte da sociedade. A
mediação é feita pelos que, habitualmente, são mediados.
Para que as transformações sejam efetivas, têm de perdurar para além do ano do título.
É fundamental a formação de mediadores culturais. Esses mediadores também serão pessoas do território, que o conhecem, que o vivem e que o movem.
Queremos ainda fomentar a relação das crianças e jovens de Vila Real com as de outros
países, em programas de intercâmbio - e, que hoje, num mundo que aprendeu que se pode
viver junto à distância, podem ser potenciados digitalmente.
É por isso que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está já a estabelecer um
corredor Erasmus entre Vila Real e cidades da Letónia.
Porque as alterações climáticas são, talvez, o assunto que mais preocupa os jovens
atualmente, um outro eixo programático vai criar as soluções do futuro. Inspirados no sucesso do programa MyMachine, vamos desafiar alunos do segundo ciclo a pensar a solução
para consertar o mundo. Terão de apresentar a sua ideia à Academia, defendê-la e acompanhar as fases de elaboração e construção da sua “invenção”, monitorizando o trabalho das
equipas universitárias que terão a tarefa de as construir.
Acreditamos que o impacto de programas como estes nas comunidades só poderá ser
avaliado ao longo do tempo. A maior dificuldade – mas, ao mesmo tempo, o passo mais necessário – é iniciar o processo que, com a presente candidatura, se encontra já em marcha.
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a. finanças
Ano

Orçamento Anual para
a cultura na cidade (em euros)

Orçamento Anual para
a cultura na cidade

2017

3 386 340,79€

11,64%

2018

3 681 083,52€

13,15%

2019

4 158 028,89€

13,14%

2020

2 886 465,44€

7,89%

2021

4 773 980€

7,83%

(em % do total do orçamento anual para a cidade)

Recursos municipais 2022 a 2028 – € 7.400.000
Valor da estimativa do Orçamento Municipal para 2028 - cerca de 9,2 milhões de Euros – 15%
Receita Total
para Cobertura
das Despesas
Operacionais

Do setor público

Do setor público

Do setor privado

Do setor privado

36 000 000,00

32 400 000,00€

90%

3 600 000,00€

10%

(em euros)

(em %)

(em euros)

(em %)

Receita do Setor Público
Receita do setor público
para cobrir Despesas Operacionais

em euros

%

Governo Nacional

0,00€

0%

Cidade

7 400 000,00€

23%

Região

0,00€

0%

U.E.

25 000 000,00€

77%

Outro

0,00€

0%

Total

32 400 000,00 €

100%

Durante o mês de dezembro do corrente ano, em sede de aprovação do Orçamento de 2022 e das Grandes Opções do
Plano de 2022-2026, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal irão votar os compromissos financeiros para cobrir
as despesas operacionais previstas nesta candidatura.
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Receita do setor privado

Qual é a estratégia de captação de fundos para angariar o apoio de patrocinadores privados? Qual é o plano para envolver patrocinadores no evento?
Receber a Capital Europeia da Cultura significa o envolvimento global da sociedade
- das pessoas às instituições, de todas as entidades públicas mas também das empresas privadas. Elevar o perfil internacional da região através da cultura vai constituir-se como um
objetivo partilhado de desenvolvimento a longo prazo da cidade e da região a nível económico, social e urbano.
Assim sendo, a estratégia de captação de fundos privados inclui as maiores empresas
nas áreas que estarão em destaque ao longo do ano da CEC.
Concretamente, e a título de exemplo, em 2021, a energia eólica representou 74% do total da produção das energias renováveis atingindo os 5.456 MW. No final desse ano, havia
254 parques eólicos em atividade, sendo Vila Real o terceiro distrito com 34.
Também no setor da energia, Vila Real encontra-se a reabilitar a Central Hidrelétrica
do Biel, a primeira central de abastecimento público do país.
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Estes serão dois argumentos de peso para envolver o maior fornecedor de energia nacional – EDP – que será convidado a participar como um dos grandes Mecenas da iniciativa.
Outras entidades como o Palácio de Mateus, espaço cultural icónico da região e produtor do famoso vinho “Mateus Rosé” integrará a estratégia de financiamento da Capital,
prevendo-se a sua participação não apenas no financiamento mas ainda como parceiro de
relevo na programação.
Também a Sogrape, uma das maiores empresas portuguesas de distribuição de vinho,
representará um dos intervenientes na construção financeira de um evento desta dimensão.
De notar que esta é uma candidatura de uma cidade que compreende o território, pelo
que a estratégia de financiamento do setor privado prevê o contributo das maiores empresas do país e que operam em 19 municípios desta região.
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Despesas de
Programa
(em euros)

Despesas
de
Programa
(em %)

Publicidade
e Marketing
(em euros)

Publicidade
e Marketing
(em %)

Salários despesas gerais
e administração

Salários despesas gerais
e administração

5 400 000,00

15%

Outros
(por favor
especifique)

Outros
(por favor
especifique)

(em euros)

(em %)

0%

-

Total das
Despesas
Operacionais

(em %)

(em euros)

27 000 000,00 75%

3 600 000,00 10%

36 000 000,00

Orçamento para despesas de capital:

Esta candidatura prevê a construção de um equipamento intermunicipal - comum a um
território de 19 municípios que constituem a CIM Douro – A Grande Biblioteca Europeia.
No entanto, nesta fase da candidatura ainda não é possível as entidades públicas assumirem compromissos com o financiamento dos projetos de arquitetura, construção do
edifício e equipamento.
O mesmo se passa com um edifício que será reabilitado com o propósito de receber o
Museu Internacional da Mulher.
Contamos, ainda assim, com o compromisso do poder político para recorrer a financiamento através dos fundos da UE logo sejam publicados os respetivos fundos estruturais
para o efeito.
Qual é a estratégia de angariação de recursos para procurar o apoio dos programas/
fundos da União para cobrir despesas de capital?
Dados os atuais desafios da sociedade, os novos Fundos Europeus revestem-se de uma
elasticidade que permite uma nova política de coesão.
Esta política desdobra-se em cinco áreas nas quais se acredita poderem ser os novos
guias para:
• Uma Europa mais inteligente através da tecnologia
• Uma transformação económica que parta de uma sociedade mais preocupada com o ambiente e que invista em energias renováveis para combater
o flagelo das alterações climáticas
• Uma Europa mais ligada com uma rede de transportes estratégica e uma
comunidade ligada digitalmente
• Uma Europa mais social que apoia a inclusão e o acesso à saúde e bem-estar
• Uma Europa mais próxima dos cidadãos baseada em estratégias de atuação locais e desenvolvimento urbano sustentável.
A nossa candidatura está, assim, alinhada com a Europa para o período 2027, pelo que
quando abrirem as linhas de investimento, acreditamos que conseguiremos captar apoios
aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, nomeadamente:
• FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
• FSE – Fundo Social Europeu
• FIADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
E ainda a outros programa, como o programa Europa Criativa.
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b. estrutura organizacional
Considerando a diversidade, a natureza e a dimensão das ações a desenvolver no âmbito da CEC2027, Vila Real pondera criar uma fundação limitada no tempo (de 2023 a 2028).
Essa fundação permitirá constituir uma estrutura organizacional dotada de recursos
humanos, financeiros e logísticos com capacidade para preparar, implementar e avaliar o
programa da Capital Europeia da Cultura 2027.
Embora reconheçamos a importância de cada órgão do organograma da fundação (o
Conselho de Curadores, o Conselho Internacional, o Órgão de Fiscalização, o Conselho
de Administração e a Comissão Executiva), nesta fase da candidatura, detivemo-nos no
Conselho de Curadores e no Conselho Internacional por serem muito relevantes para o
êxito do Conteúdo Cultural e Artístico e da Dimensão Europeia que perpassa esta candidatura e por terem uma constituição que não é muito usual. Com efeito, consideramos
que os agentes locais e regionais, dos setores público e privado, devem fazer parte deste
Conselho de Curadores; o Conselho Internacional traz a esta estrutura uma componente
que é também muito importante para nós, que são as cidades capitais europeias da cultura
dos anos 2026, 2027 e 2028.
Numa fase posterior, toda a orgânica desta Fundação, bem como a missão e os estatutos serão definidos.

Conselho de Curadores alargado

Um Coordenador por cada eixo programático
Representante do Conselho Futuralistas (jovens dos 6 aos 24 anos)
Representantes do Conselho O Amor à Coisa (menos jovens com + de 65 anos)
Um representante dos conselhos municipais* de cultura de cada um dos 19 municípios
Um representante dos conselhos municipais de educação de cada um dos 19 municípios
Um representante dos conselhos municipais da juventude de cada um dos 19 municípios
Um representante dos conselhos municipais de desporto de cada um dos 19 municípios
Conselho Estratégico Económico Municipal de Vila Real — CEMVR.
Um representante de cada área cultural e criativa (música, literatura, artes plásticas,
artesanato, cinema, media art, design, artes performativas)
Um membro da APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Vila Real
Um membro da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
de Vila Real – Sabrosa
(...)
Nota: O Conselho Municipal da Cultura de Vila Real está a ser criado. Ao longo do
ano de 2022, será feito um trabalho de sensibilização e de acompanhamento para que
cada município que compõe a CIM Douro tenha formalmente constituído o seu Conselho
Municipal de Cultura.

Conselho Internacional

Representantes da diáspora transmontana
Representantes de imigrantes
Cidades Capitais Europeias da Cultura: representante da cidade da Capital Europeia
da Cultura da Letónia; representante de cada cidade capital europeia da cultura 2026,
Eslováquia e Finlândia; representante de cada cidade capital europeia da cultura 2028,
França e República Checa.
Personalidades de reconhecido mérito em áreas relevantes da candidatura.

Conselho Fiscal

Para a constituição da Fundação, será promovida a colaboração entre a organização da
ECOC e a Administração Local, bem como com todos os parceiros locais, regionais, nacionais e internacionais e os agentes de cultura, dos setores público e privado.
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Futuralistas

Conselho consultivo constituído por crianças e jovens da região Douro. Ao longo do ano
2022 será desenvolvido um trabalho em articulação com as escolas, na dinâmica de focus
group, que atenda a todas as faixas etárias e que nos permita constituir uma comissão que
interaja com outros grupos, representando a geração mais nova e que será envolvida tanto
na fase de programação como na implementação.

Conselho O Amor à Coisa (comunidade + 65 anos)

Conselho constituído por personalidades locais e regionais detentores de saberes únicos e de experiências muito valorosas. Nas reuniões e encontros que fizemos, aquando da
preparação da candidatura, algumas pessoas mais idosas, felizes por estarem a participar
e a serem ouvidas, repetiram com frequência “O que é preciso é o amor à coisa!” e esta expressão, tão carregada de significados, ganhou uma marca nesta candidatura. O nome deste Conselho consultivo é em homenagem a todos aqueles que, “por amor à coisa”, terão um
papel importante na construção, implementação e avaliação do Programa da CEC 2027.
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c. plano de contingência

Pontos Fortes

Pontos Fracos

• Vila Real, como capital do distrito, reúne os
principais centros de decisão, infraestruturas,
equipamentos e serviços regionais.
• Tendência de crescimento dos públicos, nos
equipamentos culturais.
• Equipamentos culturais novos, modernos e bem
equipados.
• Ambicioso programa de requalificação urbana que
devolve o espaço público aos cidadãos.
• Ambicioso projeto de mobilidade e acessibilidade
urbanas, assente na sustentabilidade ambiental.
• Hospitalidade e acolhimento associados à uma
tradição e a uma forma de ser.
• Presença de valorosos ativos patrimoniais, de cariz
tangível e intangível.
• Caráter multicultural, ancestral e contemporâneo
manifesto na riqueza patrimonial.
• Paisagem excecional com cerca de 40% do
território inserido na Rede Natura 2000.
• Tecido associativo local denso e relativamente
dinâmico, especialmente nas áreas da música, da
cultura popular e das atividades desportivas e
recreativas.
• Setor cultural e criativo em expansão, assente num
planeamento e atuação estratégicos.
• Estímulo ao desenvolvimento sustentável e
inclusivo.
• Proximidade geográfica, histórica e cultural com
Espanha.
• UTAD reconhecida pelas suas dinâmicas
inovadoras e pela excelência.
• Território de acolhimento de migrantes com
diversos perfis socioeconómicos e de estudantes de
todos os continentes.
• Reconhecida qualidade de vida.
• Território com forte presença na Lista do
Património da Humanidade UNESCO (natural
e imaterial): o Alto Douro Vinhateiro e o Parque
Arqueológico do Vale do Côa e o Processo de
confeção da louça preta de Bisalhães.
• Grande percentagem de área natural do território
integra a Rede Natura 2000 e está classificada
como Sítios de valor ambiental – o Parque Natural
do Alvão, o Parque Natural do Douro Internacional,
o Parque Natural do Vale do Tua e vários sítios.
• Cultura do vinho enquanto elemento aglutinador
dos patrimónios cultural, natural e paisagístico e
de grande força simbólica e identitária.
• Aposta na cultura como um dos eixos centrais das
políticas municipais.
• Forte aposta na coesão territorial.
• Aposta na cidadania cultural.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forte dispersão populacional, nas zonas rurais.
Envelhecimento da população.
Despovoamento do território.
Estrutura do território muito dispersa e forte
centralização da população na zona urbana
Concentração da oferta cultural, infraestruturas e
programação nas zonas urbanas.
Acentuadas diferenças entre a rede educativa rural
e a rede educativa urbana.
Ausência de um programa transversal estruturado
de participação e de mediação cultural e educativo.
Reduzido índice de internacionalização do sistema
cultural e criativo.
Reduzida escala e diversidade da criação artística
profissional.
Fraco reconhecimento do património imaterial.
Equipamentos culturais com défice de recursos
humanos especializados.
Comunicação cultural com reduzida eficácia.
Instrumentos de comunicação de narrativas
identitárias deficitários.
Ausência de comunicação para públicos com
necessidades especiais.
Dificuldade em fixar talentos e alunos da UTAD.
Fraco envolvimento da comunidade académica na
dinâmica cultural da cidade.
Ténue trabalho em rede, a nível local e regional.
Deficitária participação em redes e projetos
europeus e/ou internacionais relevantes.
Insustentabilidade de muitos projetos artísticos
e culturais.
Setor cultural e criativo muito afetado pela
pandemia.
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A maior fraqueza de Vila Real e desta região, de acordo com uma análise estatística dos
dados do INE de 20018 e de 2020, é ser um território de baixa densidade. A diminuição e
o envelhecimento da população são preocupantes e obrigam os decisores políticos a tomarem medidas para inverter a situação e a planearem estratégias de apoio social aos idosos
dispersos neste território. Quando analisamos os dados fora da rigidez da análise estatística, podemos fazer outras leituras e ver que as nossas fraquezas podem ser tornadas forças.
Esta candidatura a Capital Europeia da Cultura surge, primeiramente, com essa vontade
transformadora de recentrar a nossa atenção e as nossas prioridades.
No contexto da região do Douro, Vila Real é um concelho jovem e em crescimento demográfico, mas esse perfil etário é determinado pela cidade e os números da densidade
populacional ocultam que mais de 50% da população vive na zona urbana ou de expansão
urbana. As zonas rurais e os lugares apresentam um número muito reduzido de habitantes
já envelhecidos, muitos deles viúvos e, por isso, sós.
Em 2027, corremos um sério risco de alguns destes lugares e destas aldeias serem
apenas paisagem! Estamos a iniciar um movimento de valorização destes lugares e desta
gente, revelando a beleza crua desta paisagem, o saber extraordinário que cada um destes
homens e mulheres guarda em si – quase em extinção porque não é partilhado nem transmitido – e a fazermos a apologia desta forma de viver com tempo e no respeito pelo tempo
das coisas – hoje tão aclamada como filosofia do slow living! Estamos a provocar o encontro
entre vizinhos (mesmo que muitos quilómetros os separem) para que a solidão e a exclusão
social não sejam uma medida num plano de ação da política local mas uma responsabilidade da comunidade. E as pessoas estão a agir. As pessoas estão a olhar e a ver. E isto inicia
um movimento de transformação, porque as pessoas uniram-se animadas por uma vontade coletiva de verem a sua cidade e a sua região ser Capital Europeia da Cultura em 2027.

Animadas por esta vontade, ensaiam a cidadania cultural. É a possibilidade de virem a fazer
parte de algo tão grande que vai tão para lá do Marão e que chega a toda a Europa que os move.
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A inacessibilidade de conteúdos informativos ou de fruição e participação cultural a
pessoas portadoras de deficiências físicas ou cognitivas ou em exclusão social é um facto neste território. Uma das respostas desta candidatura é virar a norma do avesso: criar
um eixo programático onde as maiorias necessitarão da mediação das minorias para compreenderem e experienciarem o que se oferece.
A nossa realidade confronta-nos com dados muito preocupantes: a insustentabilidade
de projetos artísticos e culturais e um setor cultural e criativo muito afetado pela pandemia.
A insustentabilidade de muitos projectos culturais, artísticos e criativos é A Verdade e foi
exposta com as vidas em estádio de sobrevivência que acompanhámos neste período pandémico que vivemos e continuamos a viver.
Em Portugal, pelo facto de haver esta candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027,
temos todo um país, de Norte a Sul e ilhas, a pensar-se e a transformar-se pela e com a
cultura. Estamos a viver um momento sem precedentes e esta energia transformadora
que estas 12 candidaturas estão a imprimir ao país tem de ser canalizada para a mudança
que parte do local para o nacional (também). A resposta a estes dois últimos pontos fracos
elencados em cima, para ser efetiva e consequente, não chega a partir de uma candidatura.
Esta é uma oportunidade e uma responsabilidade destas 12 candidaturas: trabalharmos
em conjunto para que a Lei de Bases da Cultura deixe de ser uma intenção eternamente
adiada e seja uma realidade, um instrumento de regulação legal que enquadre este setor.
Acreditamos que o que está a acontecer com a construção destas candidaturas é uma
revolução em cada um dos territórios. O dia 23 de novembro de 2021 tem de ser um ânimo
para a transformação nacional. Com o que cada equipa pensou e fez localmente temos o
dever de lutar por algo maior. A Lei de Bases da Cultura é a aspiração de todo um setor.
A Lei de Bases da Cultura é a responsabilidade de doze territórios e de um Governo. No
dia 23 de novembro, com a vontade, o empenho e o compromisso de todos, MOVEMOS
MONTANHAS.

Quando quem aqui vive tem a capacidade de voltar a olhar em redor e sentir o privilégio
de viver num lugar genesíaco, o que será capaz de fazer para partilhar esse privilégio com
os outros, com o Outro? Repete “Entre quem é”, oferecendo por inteiro esta Casa. Explora
os sons e as cores e as texturas destas montanhas e oferece-as em forma de “sala” snoezelen ou de percursos que se revelam em lugares de Luz e de Música ou de Silêncio absoluto.
E quem vem, olha e vê – porque sente!
Na nossa região, temos assistido a eventos culturais e criações artísticas de excelente
qualidade. Se tivessem sido apresentadas em Lisboa ou Barcelona teriam sido, com certeza, aplaudidas de pé. Mas o que aqui é feito raramente e dificilmente é visto fora da região.
Esta candidatura também procura contrariar este facto. Há espaço de programação para
os agentes culturais locais: criação individual, criação em redes locais e regionais, criação
conjunta com artistas e coletivos europeus. Em 2027, os nossos agentes culturais e criativos poderão ter uma plateia do tamanho da Europa e passar a fazer parte de cocriações
internacionais.
Esta candidatura, no seu processo, teve o grande mérito de nos obrigar a ler e a analisar os vários planos estratégicos já construídos e em construção e de nos confrontar com
factos de extrema importância: este momento é de profunda transformação; há uma forte
ambição deste território para 2030; todas as áreas, desde a educação à saúde, mobilidade,
regeneração urbana, sustentabilidade económica, estão a ser prospetivadas, mas em separado, sem diálogo entre si. Foi esta a principal missão desta candidatura: conseguir a coesão,
cruzando o que é afirmado setorialmente e potenciando-o através da cultura e da vivência
da cidadania cultural e que está traduzida, sobretudo, nos pontos 2 e 3 deste bid book.
E foi neste processo que o Projecto Municipal de Educação que estava a ser criado foi
interrompido para ser repensado à luz deste entendimento sistémico e holístico do território. Estamos a concretizar a partir do local as orientações e ambições da Carta de Porto
Santo. Estamos a construir o Plano Estratégico Municipal de Cultura e Educação. É uma
mudança de paradigma. É uma mudança de atitude. É a Cidadania Cultural a passar de
um conceito à vida de todos os dias.
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d. Marketing e Comunicação

2. Dimensão Nacional
Pretendemos que a candidatura tenha um impacto não apenas na cidade e na região, mas a
nível nacional. Acreditamos que a cultura é o motor. O plano de comunicação tem três camadas:

Já não imaginamos um mundo em que não estamos conectados, sem ecrã, sem redes
sociais, sem comunicação gratuita, sem uma ligação instantânea, num mundo menos
veloz. Assistimos e participamos numa multiplicidade de canais, como se fossem muitas
línguas numa torre de Babel. No entanto, na torre de Babel o problema não é o da multiplicidade das línguas, mas sim o da ausência de tradução.
A estratégia de marketing e comunicação da candidatura de Vila Real para o ano da
Capital Europeia da Cultura, irá explorar a força da tradução e a mediação, a forma como
conseguimos passar a mensagem do que somos para que o outro veja o que nós vemos, sinta o que nós sentimos, e, por fim, queira estar onde nós estamos.
Bem-vindos a Vila Real Capital Europeia da Cultura 2027!
O plano de marketing e comunicação define-se pelo envolvimento e ação criativa que
serão desenvolvidos antes, durante e depois do ano da CEC, de forma a promover a cidade de Vila Real, e toda a região circundante, como um dos grandes destinos culturais da
Europa e do mundo em 2027. Será aqui, nesse ano, que a cultura se afirma como desígnio
nacional de um país que, pela primeira vez, viu 12 das suas cidades, de norte a sul do país, a
pensarem-se através da cultura.

• Como prioridade para a fase inicial do projeto – do final de 2026 a todo o
ano de 2027 - depois de um percurso de proximidade e construção conjunta a nível regional, envolvemos o país num sentimento de pertença, canalizando todas as energias para a participação no programa e na comunicação da mensagem e dos valores da candidatura.
• Ainda em 2026 implementaremos um Plano de Dimensão Nacional com
grandes expectativas para a participação da comunidade numa perspetiva
de mobilidade interna ao nível do turismo cultural.
• Numa segunda fase, e já no ano da Capital, será desenvolvida e divulgada
uma campanha multimédia para posicionar Vila Real como o destino cultural dos portugueses em 2027. O objetivo é fazer o lançamento oficial e
divulgar os conteúdos específicos do evento que serão veiculados durante
o ano e seguirão os picos da programação.
Desde o início será implementado um plano de relações públicas com os meios de comunicação especializados portugueses, de forma a criar um canal de conteúdos de antevisão da Capital Europeia da Cultura.

Plano de sensibilização e comunicação

3. Dimensão Digital
Para garantir o acesso global ao evento, iremos desenvolver um conjunto de iniciativas
que dialogam entre o físico e o digital, como por exemplo:

A comunicação é fundamental como fator crítico de sucesso para uma atividade cultural e do seu impacto social e económico.
Pretendemos aliar cultura e turismo cultural como decisivos para destacar as mais valias
da nossa região e para reforçar o nosso posicionamento como região que se move pela e na
cultura e de como estes valores serão potenciados pelo título de Capital Europeia da Cultura.
Para promover Vila Real Capital Europeia da Cultura 2027, desenhamos um plano de marketing e comunicação com três dimensões de intervenção física em quatro períodos de tempo.

• No ano anterior ao do título de Capital Europeia da Cultura, criaremos um
universo interactivo – site e restantes plataformas digitais - através de um
sistema QR Code, programado por artistas nacionais, que selecionam, de
entre o programa, eventos, percursos e espaços. Estes QR Code estão localizados em vários pontos em Portugal e promovem a ligação entre a Capital
Europeia da Cultura e outros locais emblemáticos do país.
• Abertura de concurso a nível europeu para a banda sonora de VRCEC2027.
A composição vencedora será gravada e utilizada como música de espera
em chamadas telefónicas pessoais e de empresas, do público e do privado,
bem como de toque personalizado de telemóvel. Para uma adesão em massa,
vamos desenvolver um sistema operacional e um aplicativo que será baixado gratuitamente a partir do último trimestre de 2026 o que permitirá criar
uma onda global de alegria associada à Capital Europeia da Cultura.

o conceito de comunicação

O conceito da campanha de VRCEC2027 combina o território físico e emocional com
o espaço geográfico. Este conceito promove uma convergência cultural universal que está
enraizada no mote da campanha – MOVEMOS MONTANHAS.

plano de ação

Para promover Vila Real Capital Europeia da Cultura 2027 desenvolvemos um plano de
comunicação que explora três dimensões - Internacional, Nacional e Digital.
1. Dimensão Internacional
Nesta dimensão internacional, já em 2026, o foco é na criação de sensibilização e definição de linhas de cooperação em três redes distintas:

• A rede de embaixadas de Portugal na qual procurará utilizar a diplomacia
como promotora do evento.
• As cidades Capitais Europeias da Cultura – quer a cidade da Letónia, candidata no mesmo ano, quer as que detêm o título em 2026 (Finlândia e
Eslováquia) e as que irão concretizar o título em 2028 (República Checa e
França) visando a promoção conjunta desta iniciativa da União Europeia.
Esta ação, porque conjunta, ampliará a comunicação feita em cada uma
das cidades, realçando a dimensão europeia desta iniciativa.
• Em convergência com as duas redes acima mencionadas, iremos convidar
jornalistas conceituados de cada um dos países a visitar Vila Real e a região
do Douro durante o ano de 2026 de forma a maximizar o conhecimento do
programa em 2027 o mais cedo possível.
Para apoiar essas iniciativas, iremos construir um circuito, de intercâmbio artístico,
nos principais museus e equipamentos culturais de várias cidades que remetam para a descoberta do programa de VRCEC em 2027.
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Orçamento

Para financiar Vila Real Capital Europeia da Cultura 2027 consideramos um orçamento que prevê os custos de criação e gestão de imagem e comunicação de todo o evento.
Também está incluído o custo de produção e média.
O valor total do investimento é de 3 600,000,00 € e de acordo com o plano representa
10% do orçamento total das despesas operacionais afetos à Capital Europeia da Cultura.
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06

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 candidatura de Vila Real a Capital Europeia da Cultura 2027 é uma ambição partilhada por todos. Conscientes que o ano do título vai para além dos mandatos políticos de
4 anos, esta candidatura foi amplamente discutida em sede de órgãos de decisão política
municipal e regional.
Há a necessidade que esta candidatura seja assumida por todas as forças políticas, independentemente de estarem ou não no poder, num compromisso político-partidário de longo prazo.
Este processo de discussão política ficou concluído com a votação, por unanimidade,
de todos os órgãos de poder local e regional: a Câmara Municipal de Vila Real votou favoravelmente, por unanimidade, declarando o apoio incondicional a esta candidatura; a
Assembleia Municipal de Vila Real votou favoravelmente, por unanimidade, declarando
o apoio incondicional a esta candidatura; a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM
Douro) declarou, por unanimidade, o seu apoio a esta candidatura e a intenção de fazer
parte dela; a NERVIR- Associação Empresarial do distrito de Vila Real associou-se a esta
ambição e tornou público o seu apoio à candidatura;
A nível regional, o momento de discussão e aprovação de planos estratégicos e documentos orientadores ao nível dos decisores do Programa Operacional 2021-2027 foram discutidos com a CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte). A
Associação de Turismo do Porto e Norte e os seus responsáveis e decisores políticos comprometeram-se com esta candidatura e traduziram esse compromisso num documento oficial.
A nível nacional, além do total comprometimento do Governo de Portugal com a Capital
Europeia da Cultura de uma cidade portuguesa em 2027, procurámos desenvolver uma
parceria de longo prazo que nos permita uma mudança de paradigma: o trabalho conjunto
dos ministérios da Cultura e da Educação através do Plano Nacional das Artes. O compromisso do Plano Nacional das Artes consubstancia-se num documento formal e na parceria
num projeto piloto de cultura-educação.
Nesta fase preparatória da candidatura, todas as estruturas da administração local estiveram totalmente comprometidas e envolvidas com este desígnio, trabalhando em colaboração estreita com a equipa executiva da candidatura.

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:
Explique sucintamente como a Capital Europeia da Cultura fará uso e desenvolverá a infraestrutura cultural da cidade.
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Na Europa, em geral, e em Portugal, em particular, no primeiro quartel do século XXI,
houve um forte investimento em equipamentos culturais: teatros, cineteatros, bibliotecas
municipais, auditórios, museus e centros interpretativos.
Em regiões do interior, como a nossa, o problema não é a falta de infraestruturas culturais; é a falta de pessoas que as vivam e de projetos artísticos que as rentabilizem.
Em cada um dos 19 municípios que compõem a nossa região de intervenção há uma biblioteca municipal bem equipada, com auditórios e espaços para conferências e a maioria
dispõe também de teatro e de auditórios com capacidade média para 500 espetadores.
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O ponto de partida para o desenho do Museu do Côa era a inserção do objeto-museu na
paisagem, sem agressões. O edifício de Camilo Rebelo e Tiago Pimentel é um projeto belo e
fulgurante, espécie de promontório sobre a região duriense. Propicia uma leitura atenta sobre
as gravuras rupestres, que ficam não longe do museu, e propõe um diálogo com propostas
artísticas da contemporaneidade.
O Palácio de Mateus é um ex-libris de Vila Real. Visitar o equipamento possibilita
percorrer os vinhedos onde é produzido o famoso Mateus Rosé, a quinta de onde saem as
compotas da Casa de Mateus, os jardins e o palácio. Construído na primeira metade do século
XVIII, está especialmente bem conservado e conta com uma programação regular. É um dos
monumentos mais visitados do país.
Há um país que se pode compreender a partir do Espaço Miguel Torga. Fica em São
Martinho de Anta, freguesia do concelho de Sabrosa, local de nascimento do autor. “Torga
é um poeta em quem um país se diz”, disse Sophia de Mello Breyner sobre o escritor e poeta.
Este equipamento foi desenhado por Eduardo Souto de Moura, prémio Pritzker em 2011.
** Erigida no século XV, a Sé de Vila Real (ou Igreja de São Domingos), é uma poderosa
obra em granito, e considerada um dos melhores exemplos da arquitetura gótica de Trás-osMontes. Os seus vitrais, com palavras da Bíblia, são uma obra moderna do artista João Vieira.
O seu órgão sinfónico tem 2192 tubos.
O Teatro Ribeiro da Conceição, em Lamego, começou por ser um hospital. O edifício
foi construído no século XVIII e, nas primeiras décadas do século XX, foi transformado em
teatro. As recentes obras de recuperação mantêm a beleza do espaço, a talha dourada e madeira dos camarotes, e asseguram ótimas condições acústicas. A sala principal tem capacidade
para 364 lugares.
Apesar de termos infraestruturas de qualidade e em quantidade, elas estão, sobretudo, localizadas nas zonas urbanas ou periurbanas.
Nas zonas rurais, no interior deste interior, encontramos uma riquíssima infraestrutura
natural para receber muitos dos eventos desta programação que ousa “sermos nós próprios”.
As casas isoladas dos lugares vão se abrir como espaços de encontros, na atualização desta
resposta natural a quem bate à porta “Entre quem é!”.
O espaço natural será palco para muitas das criações artísticas, aproveitando os anfiteatros naturais ou tornando palcos os rios.
Também o património religioso receberá alguma da programação da Capital
Europeia da Cultura, seja em grandes santuários ou na Sé Catedral, seja na igreja matriz das
nossas aldeias. **
O Regia-Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real é um parque empresarial de
referência e é promovido pelo Município de Vila Real, pela Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD) e pela Portuspark - Rede de Parques Tecnológicos e Incubadoras; é uma
das infraestruturas que também acolherá programação. O mesmo acontecerá com o Campus
da UTAD onde as escolas, a Biblioteca Central, o Campo Desportivo, o Hospital Veterinário, a
Nave de Desportos, o Museu de Geologia e o Centro Interpretativo do Jardim Botânico serão
palco e laboratório criativo, ao longo da Capital Europeia da Cultura.
Uma linha de programação muito forte será desenvolvida com e para crianças e
jovens. Neste sentido, as escolas e agrupamentos de escolas da nossa região também serão
infraestruturas e equipamentos culturais já com o Projeto Municipal de Cultura e Educação
em pleno funcionamento.
Uma das dimensões mais significativas do turismo da região passa pelos cruzeiros
do Douro. Diariamente há viagens de barco que vão do Porto à Régua, bem como viagens pelo
Douro que possibilitam uma experiência imersiva na beleza da região. Estes cruzeiros pelo
Douro serão, também, estruturas para programação.
Foi recentemente celebrada entre a CIM Douro e a CP-Comboios de Portugal uma
parceria para a dinamização turística das linhas do interior. O comboio MiraDouro circula
durante todo o ano entre o Porto e o Pocinho. Entre junho e outubro, o Comboio Histórico do
Douro com a sua locomotiva a vapor e as cinco carruagens históricas percorre o rio Douro num
serpenteado da Régua ao Tua, numa viagem única marcada pela beleza desta paisagem classificada pela UNESCO como Património Mundial. Entre junho e outubro de 2027, este comboio
icónico será palco de uma programação muito particular.
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Quais são os ativos da cidade em termos de acessibilidade (transporte regional,
nacional e internacional)?
Quando Portugal aderiu à comunidade europeia, em 1986, atravessar o país e a sua extensão de 800 quilómetros, demorava um dia de viagem, por estrada nacional. O investimento nas infra-estruturas e acessibilidades, grandemente suportado por fundos comunitários, possibilitou uma nova coesão territorial e uma ligação directa ao resto do país e ao
resto do mundo. Estas redes impactaram de forma radical o quotidiano das populações, os
seus modos de vida, possibilidades e anseios. Passou a ser possível viajar. Ou melhor: aquilo que era um luxo apenas acessível a uma franja estreita da comunidade, passou a estar
acessível a muitos. Naturalmente, o movimento não se faz apenas num sentido. A extensa
rede de itinerários principais e auto-estradas, bem como a renovação de estradas locais
de grande qualidade que ligam as pequenas localidades à sede do município, possibilitou
também a viagem até Vila Real e à região de muitos turistas. A autoestrada A4, de Trás-osMontes e Alto Douro, constitui a mais importante via de acesso a este território. Partindo
da área metropolitana do Porto até à fronteira com Espanha, em Quintanilha, tem uma extensão de 220 quilómetros. Torna-se, deste modo, extremamente simples e rápido circular
dentro da região e para o exterior. Um percurso de 100 quilómetros até ao Porto, segunda
cidade do país, demora agora nem uma hora em viatura própria e apenas uma hora e quinze minutos de autocarro. Percorrer os 400 quilómetros até à capital demora cerca de três
horas e meia indo sempre por auto-estrada e apenas cinco horas de autocarro.
Os caminhos existem — e são de grande qualidade. Várias companhias rodoviárias operam em Vila Real, com diversas carreiras que ligam num primeiro momento os municípios entre si e num segundo momento esses municípios a todo o território português. Além
destas companhias comerciais, há também uma rede de autocarros escolares, sustentada
pelos municípios, que assegura o transporte de alunos. Dentro da cidade de Vila Real existe um autocarro, o Corgo Bus, que possibilita uma ligação mais rápida entre os diferentes
pontos da cidade. A cidade de Vila Real possui também um aeródromo: Uma aeronave
com lotação de 15 lugares faz dois voos por dia com uma única rota: Bragança-Vila RealViseu-Cascais-Portimão. Desta forma é possível atravessar os dois extremos do país, do
Nordeste Transmontano junto à fronteira com Espanha até o Algarve, em duas horas. A
chegada de companhias aéreas low cost ao Porto teve um grande impacto, trazendo às populações locais um modo mais económico de se ligarem à Europa.
Nas últimas décadas, e tendo em conta o excesso de recurso ao automóvel há muito
diagnosticado nesta região, foram tomadas em consideração as questões da descarbonização e da sustentabilidade. Nos últimos anos alargou-se na cidade a oferta de transportes
públicos, concretizado após estudos de urbanização, de tráfego e estacionamento, e que se
consubstanciou no primeiro Plano de Urbanização de Vila Real e no lançamento de um importante concurso público de concessão da rede de transportes urbanos e estacionamento.
Das ciclovias aos meios mecânicos (elevadores que permitem o acesso aos três patamares da cidade), temos a preocupação de garantir os acessos (nomeadamente à Universidade)
e desbloquear certas zonas (como o centro histórico, essencialmente pedonal) da cidade.
Assim, também a mobilidade é cidadania, porque é ligação, contacto e oportunidade (de trocas culturais, comerciais, afetivas, entre outras). Dar acesso a esta cidade mais saudável e
mais transitável é o ato de devolver a cidade às pessoas, e é a marca de água dessa cidadania.
Uma das dimensões mais significativas do turismo da região passa pelos cruzeiros do
Douro. Diariamente há viagens de barco que vão do Porto à Régua, bem como viagens pelo
Douro que possibilitam uma experiência imersiva na beleza da região. Estes cruzeiros pelo
Douro serão, também, estruturas para programação.
Foi recentemente celebrada entre a CIM Douro e a CP-Comboios de Portugal uma parceria para a dinamização turística das linhas do interior. O comboio MiraDouro circula
durante todo o ano entre o Porto e o Pocinho. Entre junho e outubro, o Comboio Histórico
do Douro com a sua locomotiva a vapor e as cinco carruagens históricas percorre o rio
Douro num serpenteado da Régua ao Tua, numa viagem única marcada pela beleza desta
paisagem classificada pela UNESCO como Património Mundial. Entre junho e outubro de
2027, este comboio icónico será palco de uma programação muito particular.
Qual a capacidade de absorção da cidade em termos de acomodação dos turistas?
Segundo os dados oficiais dos documentos de turismo, Vila Real e a região da CIM
Douro (território desta candidatura) dispõe de um total de 8800 camas, distribuídas por
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alojamento local e por empreendimentos turísticos.
Há, no entanto, uma tendência de crescimento e, nos próximos anos, serão construídos
alguns hotéis assinados por arquitetos de reconhecimento internacional, integrando a paisagem e este slow living - que é uma marca natural tão nossa – no conceito.
• Camas disponíveis em Alojamento Local: 2360
• Camas disponíveis em empreendimentos turísticos: 6 441 camas
Vila Real		
Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro 1277 camas
			Mira Corgo ****					332 camas
Lamego		

Hotel Lamego **** 				

196 camas

Peso da Régua
Six Senses Douro Valley *****			
100 camas
			Hotel Régia Douro ****				159 camas
Alijó 		

The Vintage House Douro Hotel ***** 		

98 camas

São João
da Pesqueira
			

Parque de Campismo
e Caravanismo da Mata do Cabo 			

212 camas

Moimenta
da Beira		

Parque de Campismo Barragem do Vilar		

240 camas

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?
Em conexão com a ação da Capital Europeia da Cultura, em termos de infraestruturas,
pretendemos realizar dois equipamentos:

Construção: A Grande Biblioteca Europeia

O projeto mais importante em matéria de infraestrutura cultural será, sem dúvida, a
construção de A Grande Biblioteca Europeia. Esta casa do saber, um projeto pioneiro a nível europeu, terá diferentes valências interdisciplinares e promoverá a aproximação dos
cidadãos aos temas europeus.
Esta infraestrutura traduzirá, nas suas valências, os valores de cooperação, respeito
pelo outro e tolerância, traduzidos no pensamento e literatura europeus.
Tendo como motor a cultura e a procura do conhecimento, a Biblioteca será um polo
agregador: dos livros à prática, das questões práticas ao pensamento sobre elas, dos decisores aos cidadãos interessados, empenhados, participativos.
Se uma biblioteca guarda “toda a memória do mundo”, queremos que A Grande
Biblioteca Europeia contenha, em larga escala, a memória do futuro que estamos a construir. Um futuro da Europa que é o futuro dos europeus, do centro para as periferias e das
periferias para o centro.

Reabilitação: Museu Internacional da Mulher

Queremos reabilitar um edifício para acolher o Museu Internacional da Mulher que passará a
integrar a International Association of Women’s Museums (IAWM). Trata-se de uma associação
de museus e de outras instituições dedicada a temáticas relacionadas com Mulheres ou Género,
com sede de fundação em Bona, na Alemanha, e sede administrativa em Merano, Itália.
Em Portugal, há uma identificação da ideia de mulher forte e sensível, rude e elegante,
que verga mas não quebra, que move montanhas, que se afirma, com a Mulher transmontana. Nesta candidatura, queremos prestar homenagem às mulheres transmontanas que
é, simultaneamente, uma homenagem a todas as Mulheres. Este Museu Internacional da
Mulher sonha-se dinâmico, interventivo, e a contribuir para a Agenda Europeia e mundial.
Constitui-se, à partida, para fazer parte de uma rede mundial e ter a sua voz nas reflexões
e respostas mundiais.
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Dear Europe,
We’re writing to you from a little corner on your extreme west. We stand between the
sea and your whole land.
You might have an image of a river and terraced hills basking in the sun. Tourist boats
going up the river where boats once came down carrying the barrels that would make Port
Wine one of your most famous drinks. But we have lots of different scenery that’s never
made it onto postcards.
As we write, the Marão and Alvão mountains are clad in shades of autumn.
If you take your time, you might even see the blue butterfly (Phengaris alcon) that only
exists here. It’s a particular species that needs others (in this case, ants) in order to live, like
humans do.
If you visit us, this is where you’ll find one of the most beautiful examples of how art
defines life: something necessary, not something superfluous. The rock art in Vila Nova de
Foz Côa were discovered in the 1990s and date back 35000 years. It is the largest open-air
Palaeolithic site in the world and is a UNESCO World Heritage site.
We have more UNESCO World Heritage locations, but this is intangible, because nothing about it is fixed, but rather it’s art that exists only in the people who produce it. Likewise,
in a local village called Bisalhães, five men continue a unique tradition, black clay pottery.
Imagine the weight of responsibility each time they go to work, knowing that they are the
last to maintain one of your traditions. Imagine how they must feel when no youngsters
come along wanting to learn. And their perplexity when faced with your reality, where so
much wealth is created, yet so much more lost.
At the moment you can still get around easily, but roads become more dangerous in
winter because of snow and ice. That’s right. Don’t think it’s always warm here just because
we’re in the south. It snows in winter, keeping people inside near the fireplace; in summer,
the warmth draws everybody outside.
Maybe that’s why the people from this little corner in the mountains, bordered by the
River Douro to the south and Spain to the north, are both reserved and open at the same
time. It seems like a paradox, but it isn’t. These people are known in the rest of their country
for being direct, for speaking plainly. In other words, they sound a bit like their landscape,
which is harsh and stony, but interwoven with life and the promise of communication
brought by the river and its tributaries, connecting different places. The people from here
are known mainly for their hospitality. Nowhere else in the country in this 21st century will
strangers be invited into somebody’s home. Here, one of these unwritten rules that shape
who we are says that it’s rude not to invite visitors to eat and drink. Even in the humblest of
homes, you’ll always be offered a bit of bread, cheese or local sausages and a glass of wine.
Maybe this hospitality comes with the territory. In earlier times, it was hard to get to Trásos-Montes, which means “beyond the mountains”. The people were happy that strangers
were brave and determined enough to see what lay beyond the mountains and to discover
them. They used to say: “Come along in”, in the words of Miguel Torga, a local writer and
one of the most important in the Portuguese language, meaning come in, whoever you are,
everybody is welcome in what is truly a meeting of minds.
But we’re not writing to you to tell about our beauty – not even about our friendliness
and hospitality.
We want to ask you to join us, not just to look at the scenery, but rather to transform it.
Now close your eyes, please. Imagine a structure as big as a building in one of your
cities. Instead of concrete, this building is made from lighter materials, but it’s still very
high. Now imagine that this structure is coloured and elaborately decorated. Think of a
litter being carried in an everyday procession. Now imagine it transformed into a gigantic
structure like an offering to a religious faith, but also to an age-old regional tradition and
the land that gives what is needed. This is what the people from three villages do every year
to celebrate the feast of Our Lady of Pena in September, at harvest time.
Don’t open your eyes yet. Imagine that this Saint’s litter has to be carried, like in all processions. Not just carried from A to B, but carried gracefully, as if it were light.
How many arms do you think are needed? A hundred men.
Now imagine these one hundred men with the structure on top, moving slowly, in coordination, believing that it can be done because they trust in each other.
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Notice that there are always new metaphors to be found in your immense, rich land to
symbolise what you should seek out for yourself. We thought you’d like that. That it might
be useful to you. After all, this is the idea you were built on. Together, we can do the unimaginable. We’re better together than apart.
This is a much loved lesson in our region, where some people still live very far away
from each other, sometimes due to the geography, other times because in recent years they
couldn’t find a way to communicate with each other.
Here we still remember that life was only possible as a community. It was as a community that people brought home the harvest, neighbours helping each other and baking
bread – and cooking meat on feast days – in the communal village oven.
It seems to us that this is the right time – after the isolation we all experienced during the
pandemic and at a time of recovery and reconstruction, just like back when you were founded– for rethinking how we can live together. Please don’t let it be just one more pretty slogan.
How can we put new technologies – so important for survival in the 2020s – to work for
this idea? How can we shoulder together this Europe united in its differences?
Maybe these words sound too grandiose. But our work begins with simple things.
Ensuring that our ageing population – with a high percentage of illiteracy – is not forgotten.
Finding similarities between them and young people and using technology for this. Taking
artists to the villages and the 146 lugares in our region – where some people live in complete
isolation – not only so that this encounter can give them the opportunity to produce new
works, but also so that they can discover the culture in these places and which has yet to
be revealed.
We know you’re going through a difficult time. That’s another reason we’re writing to you.
To tell you that we’re here so that we can all work together. That we’re part of the solution.
And we’re writing to you because sometimes you seem to be very far away and somehow incommunicative. I don’t know if it was something we did or something we didn’t do.
Maybe you’re just too busy. We understand.
Here in this little corner, lots of people say: “I’m going to Europe”, as if it were another
continent, one they’re not part of. We’d like them to say: “I’m going to Europe to get to
know my home.”
Let us tell you a story.
In the 1950s, 1960s and 1970s, when you were rebuilding yourself after so much destruction and we were going through a period of stagnation under the dictatorship, women
needed permission from their husbands if they wanted to travel anywhere. And the husbands needed permission from the state, from a political dictatorship. So, the men saved
up their money, borrowed from better-off family members or important local men and met
up with smugglers who would smuggle them across the border like contraband.
Right here, in this very corner we’re writing from, crowds of men travelled through the
bushes at night-time onto this border that could only be traversed illegally. They’d take
half of a photo, or some other signal, to give to the smuggler to be sent home as proof of life.
They went to European cities – already part of your community of countries – and lived
in slums.
The pictures of these people – who created a huge diaspora – are not so very different
from the pictures we see now of the migrants or refugees that you keep rejecting or that you
simply don’t know what to do with.
These men – and the women who later joined them – helped to build your big cities, as
the migrants of today will help to build the cities of the future.
Maybe you never heard this story. It’s not often told.
Also not often told – or studied – is the story of the people living here on the border and
who had the practical intelligence not to want any national identity, inventing themselves
in a mixture of two nationalities. Or the story of the Jews who were persecuted in the 15th
century and in the 16th century and that hid here, beyond the mountains and behind a
Christian façade, so they would not be cruelly put to death.
We could tell you lots of other stories, but we’re writing a letter, not a book.
We look forward to you letting us know if you’d like us to continue telling you stories,
not so much for the evenings, but for the days that have recently become as long as nights
because of the historic pandemic and its consequences.
We could tell you stories up to 2027 and, after 2027, breathing even more life into them,
using them to represent what the world could be like if culture – understood as inclusion
that gives a leading role to those who were never in the spotlight – were put in first place.
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Here, we believe that stories are the best means of communication, at least so far. They
can come in different shapes and sizes, they can be written, spoken, photographed, filmed,
danced, carried through the countryside, but they are the most effective means of bringing
us together by telling unique stories and creating a common narrative.
Imagine a large project based on oral tradition, which is our most precious heritage but
has not been collated, handled or made available to people who want to understand themselves better. Nor even available to the artists who have always used real stories as material
for all kinds of fiction. Or imagine a library that houses books, and also people. That has
works from all of your countries, chosen by the people themselves, and every year welcomes
writers, thinkers, scientists, artists, to talk about our narratives and to create new ones.
And imagine that it would be possible to have a truly collective creation if we all worked
towards it. That we could build an experience, like when children add a phrase in their
exquisite corpse games. Arriving in each country, passing on creation like a Olympic torch
passed from hand to hand. Until we were able to watch the end of this journey in Latvia, the
European Culture Capital.
This dream can be possible with determination, with the help of all, to make culture the
most precious asset that connects us.
Let us end by telling you about a young girl, so you don’t think that we only look at the
past in this little corner, that we don’t see what’s before our very eyes.
Let’s give her a name: Victoria. And a round face framed by dark hair. She’s almost 18.
She wants to continue her studies. And, with the naivety of youth, she believes in a better,
sustainable world.
Victoria wants to meet you. She really admires you. Because of you, she can travel freely through so many countries. She doesn’t have to cross borders illegally. Because of the
many women who fought before her, she doesn’t need permission from anybody.
She wants to leave – like most of the young people here – but she’d like to come back too.
Or at least she’d like to have that choice.
Victoria has often asked herself why it’s so hard to get an answer from you about her
concerns for the future. She’s very worried about the future because she’s going to be living
in it. She wonders what you’ll be like many years from now – not just in 2027, but far beyond
that – and what place you’ll have for her.
People are always telling Victoria how to live and how to think, but she has so many
questions about who she wants to be. It’s for Victoria and so many others like her that we
want to do the most extreme thing that can be done: we want to be ourselves.
We’re counting on you.
See you soon,
Vila Real 2027
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• Vila Real, a city lying between the
Serra do Marão and the Serra do
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define the landscape;
• The cliffs and gorges sculpted by the
River Corgo;
• The rivers that cross the granite
landscape to reach the River Douro;
• The people who moved the mountains to create the terraced vineyards and were rewarded by the
wonderful port wine;
• Women who know and share the
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• We’ll be moving mountains to reveal, connect and unite.
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19

Vila Realense

All this helps explain the cultural treasures and
rich artistic life of Vila Real, candidate for the
title of European Capital of Culture, its inhabitants and the surrounding region — the Douro.
And this application would not make sense without considering these 19 municipalities whose
affluents flow into the larger, internationally
celebrated river, the waters of which are drawn
from the combined strength of all these tributaries together.

With a history dating back seven centuries, Vila
Real is a district capital, located in the Douro
sub-region of northern Portugal, and in the former province of Trás-os-Montes.

The Douro sub-region is divided into 19 municipalities which together form the Douro
Intermunicipal Community. The River Douro,
which lends its name to the region, originates
in Spain, flowing across northern Portugal, and
runs into the Atlantic in Porto.

Trás-os-Montes means ‘Beyond the Mountains’ and was
historically one of the provinces of Portugal. The name
Trás-os-Montes and the adjective transmontano are central to the identity of the people of this region of northern
Portugal. To live in Vila Real today is to belong to Trás-osMontes and to the Douro, resulting in a cultural identity
unique to this region and its people, setting them apart
from the rest of the country.

region
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municipalities

= Transmontano-duriense
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It also helps us to explain a very real connection with the
rest of Europe. Because the hybrid but strong identity of
the people of Vila Real, shaped by these shifting administrative boundaries, gives them a direct connection with
European citizenship, where a common identity is combined with a commitment to continued individuality.
The differences that come together to form a European
identity continue to be recognised.

01
contribution
to long-term
strategy
12

Vila Real is a city in progress where Time,
History and Society conduct an ongoing dialogue. A stroll through the city shows us public
spaces that careful planning has given back to
people, with well-tended gardens and green areas, a soft mobility plan, lovingly preserved heritage and good-looking people, who enjoy the
excellent quality of life at a slow pace.
The city’s cultural heritage, combining the legacy and memory of the past, gives contemporary meaning to the concept of shared responsibility.
Modern and functional cultural facilities offer a place to meet, to enjoy the programmes and
to think. It’s a place where you feel you’d like to live! That’s how it looks to people coming from
the outside, exploring and experiencing the city and getting to know it in person. And this is also
our starting point in our ambition to transform the city on the strength of its title as European
Capital of Culture. All of this has to be seen within the historical moment we are living through
and which has shaken the existing order, the comfort zone where we had taken refuge.
Humanity’s greatest progress has been made in the wake of its greatest crises — climate disasters, wars or pandemics. The established status quo breaks down because it is
no longer fit for purpose. This disruption obliges us to explore new tendencies, to search
for solutions that can bring renewed harmony and balance for a new era — the era of the
philosophers’ stone — where everything is possible if we dare to dream, if we accept that
the sustainability of human life is in the hands of each one of us, in a collective movement
that transforms local progress into a glocal movement.
Our bold vision for Vila Real’s application for the title of European Capital of Culture
2027 is a real opportunity for glocalisation.
This application is being submitted at a crucial moment in Europe and in each member state of the European Union, with repercussions for their regions and municipalities:
the transition from the Framework Programmes discussion of the 2021-27 Operational
Programme for European Union policies and the drafting of documents that will systemically structure the future on the basis of the “Portugal 2030” programme.
With the international situation in mind, Vila Real’s vision of itself as European Capital
of Culture 2027 sees this as an opportunity to reimagine itself and to set targets for 2030.
This has prompted it to draw up several strategic plans and to create a new cross-sector
body: the Vila Real Municipal Economic Strategy Council (CEMVR). Given that decisions
on town and country planning and the city’s social and cultural life often involve issues
that go beyond the narrow technical and political brief of planners and local authorities,
Vila Real has implemented a new and broader concept of local politics, fostering dialogue,
communication and conscious interaction across the whole community.
At the core of this new council is an idea that runs through all political action: involving
people and promoting active citizenship. The more a municipality and region invests in
its own strengths, may they be historical, natural or of its people, the more sustainable its
economic development will be.
At the same time, in a global world we thrive to be more humanist. The economic sector can
only grow hand in hand with the social sector, education, environmental protection, heritage
and the arts. In other words, the economic sector has to base itself on cultural citizenship.
The need for all of us to commit to achieving the SDGs has required us to redefine
Development and Sustainability. Development is now, above all, about improving the quality of life, ongoing improvements in terms of environmental protection and anticipating
future needs, taking the current needs of citizens into account. Sustainable development is
a vision that takes the environment and people seriously and leads to a new way of looking
at growth and economic development.
Economic growth alone is just a set of figures, statistics for region A over period B.
But the concept of sustainable development means economic development, social de-
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velopment and environmental protection, based on and powered by culture.
This strategy takes practical form in a number of municipal plans already approved and
enforced, including “Vila Real 2030: Strategy for a Stronger Economy”, “Vila Real Local
Housing Strategy”, “Vila Real Social Development Plan”, “Strategic Urban Development
Plan (PEDU)” and the “Intermunicipal Territorial Plan”. The municipality is currently
working on a sustainable urban mobility plan and a municipal plan for equality.
Vila Real’s cultural strategy is based on an integrated strategy in which culture is both
means and ends in achieving long-term planning goals (2030). The aim is for everyone to
take on board three principles:
• Culture is an essential resource for everyone;
• All cultural venues are geared to education and all educational facilities
are cultural spaces;
• sustainable development is achieved through cultural citizenship, from a
glocal perspective.
We can summarise our strategy in a single communication flow:

Vila Real ECC2027 — Moving Mountains
Having worked our way through reports, frameworks and recommendations at world,
European, national, regional and local level, we have concluded that the cultural dimension
they all identify is only meaningful if local authorities see it as such. Culture is only transformative, in a bottom-up dynamic, if we start to understand it as an individual need and
build it into our local policies. This understanding, broadly supported by local and regional
authorities, has forced us to make a number of adjustments to the Municipal Strategic Plan
for Culture underpinning this application, adding new elements and discarding others.
The Vila Real Municipal Strategic Plan for Culture has been consolidated into a shared
commitment and entails the drafting, in 2022, together with all the cultural agents in our
cultural ecosystem, of an Action Plan to be implemented by 2030, including the year of the
European Capital of Culture, 2027.
In our preparations for the Municipal Strategic Plan for Culture 2030, we noticed that Vila
Real has yet to draw up a Municipal Education Plan. This prompted us to invest in the opportunity of a new pilot project consisting of a Municipal Strategic Plan for Culture-Education.
We have involved the National Arts Plan (bringing together the National Reading Plan, the
National Film Plan, the Programme for Aesthetic and Artistic Education, School Libraries
Network Programme, Portuguese Museums Network and the National Sound Archives)
which has responded enthusiastically and is eager to partner us in this adventure.
By 2024, our aim is to conclude the whole process of designing and implementing the
plan, and to set up the monitoring and assessment structure. The aim of our Municipal
Strategic Plan for Culture-Education is to implement a disruptive policy in culture and education, by establishing a single focus: implementing cultural citizenship.
But Vila Real’s application for European Capital 2027 is also the application of a region: the Douro. The Douro Region to which Vila Real belongs comprises 19 municipalities that together form the Douro InterMunicipal Community. Alijó, Armamar, Carrazeda
de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua,
Moimenta da Beira, Penedono, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta
de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa and Vila Real
form the stream that empowers the belief that Culture can transform and unite a region.
For this reason, the Douro 2030 Strategic Plan: A Strategy for a Decade is another document
underpinning this application, together with the 2030 Northern Strategic Plan (Portuguese
Northern Region Coordination and Development Commission), and the 2030 Regional Tourism
Agenda: Rebuilding Tourism in the Region, drawn up by the Porto and Northern Tourism
Association. These documents have been discussed with their authors and with political decision-makers, whose commitment to this application has been set out in an official document.
Vila Real’s application for European Capital of Culture is also aligned with official planning documents and guidelines, such as the Cultural Strategy Plan in the “Post-North
2020” (Portuguese Northern Regional Directorate of Culture), the UNESCO Plan for
Safeguarding the Manufacturing Process for Bisalhães Black Pottery, and the Recovery
and Resilience Plan submitted by the Portuguese government.
All these changes in how local politics are done, in championing democracy, engagement
and citizenship, have largely come about as a result of the preparations for this application.
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Vila Real European Capital of Culture 2027
has mobilised people, brought them together
and instilled a desire for change. If we win the
title, the transformative power of the event will
be seen in real changes, not just in Vila Real but
across the Douro and Portugal’s northern region.
We want to swap the perception of a low-density
region (as we are officially classified by Statistics
Portugal) for a commitment to being a high-intensity region. By intensity we mean: the formal
networks already in place will form an active
horizontal web, setting in motion ideas discovered at regional and national level, but also at
international level.
The Douro region harbours a vast and varied store of tangible and intangible resources; industrial heritage, rock art, historical gardens, underwater heritage, Roman occupation,
vernacular architecture, contemporary architecture, know-how, nature, gastronomy, language and literature, music and folklore. All this is part of our cultural landscape. These networks and unique traditions will be invited to work together, to form new, interdisciplinary
networks, in line with specific programmes created for the region with systemic structures.
Vila Real is already a destination in several Portuguese cultural itineraries, including
the Cathedrals Trail, the Romanesque Trail, the Religious Heritage Trail, the Castles and
Fortresses Trail, the Baroque Trail and the Historic Gardens Trail. Many of these itineraries
might aspire to join the Council of Europe’s existing Cultural Routes or others it may create in future. These itineraries embody the fundamental values of the Council of Europe:
human rights, cultural diversity, inter-cultural dialogue and cross-border exchanges. If integrated on a European scale, attracting visitors from across the continent, they can raise
the international profile of a region and boost tourism.
At the same time, traditional skills and crafts (in linen, from sowing through to spinning
and weaving; in pottery, stonemasonry, tin work, basketry and gastronomy) and folk wisdom
(about the land, herbal remedies, the climate), either in its raw, essential form, or else rendered
through art, stimulates self-esteem and enhances the city’s image in the eyes of its residents.
If Vila Real is selected as European Capital of Culture in 2027, preparations for the title
year will spur the local artistic community to compete, to raise standards and establish
international connections. Co-curatorships, co-productions, conferences and networking
can empower cultural agents and change the way we make culture. In forging new and sustained partnerships with European cultural agents and coming face to face with outsiders,
the opportunities generated by the discovery of these new horizons may prove to be not
only immediate but above all long-term.
In terms of urban development, the Title may help to narrow the gap between urban and
rural life. With a programme strategically designed around the concepts of Togetherness,
Revelation and Connection, we believe that the countryside can be seen through different
eyes and valued as a place to live in. At the same time, the construction of a facility to serve
the whole region — The Great European Library, doubling as a conference centre, multipurpose venue and interface — will change how people in the region relate to each other
and think of themselves. It will be a major opportunity to explore the relations between
local and European cultures and values. It will be the first cultural facility built to serve
an entire region, assigning priority to economic, environmental and human sustainability.
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Above all, regeneration of the cities will change how they relate to their region and/or
within the Intermunicipal Community, and how, together, they decide to invest the funds
from the Operational Programmes. This option taken by the Douro region points to an
uncommon level of awareness and combined effort to achieve its 2030 Agenda.
Concerning the monitoring and evaluation plan, we propose an approach that will enable us, systematically and coherently, to evaluate an array of data. Being so, this will allow
us not only to assess the impact of our initiatives, but also to measure their effectiveness.
Monitoring will be absolutely crucial, because it will enable us to adapt quickly to any potential deviation from our objectives.
We propose conducting research, at a European level, on the basis of interview data,
gathered through online participation. During the period from January to March 2024, a
minimum of 5,000 interviews will be conducted, with randomly selected respondents, addressing the European citizens’ perception of Vila Real as European Capital of Culture.
Active participation by the Portuguese populations will also be anticipated. As an evaluation tool, we will conduct three nationwide research projects, each one with approximately 1,000 interviews, involving different generations and seeking to establish a permanent
dialogue, (re)directing the course and development of the project through evaluation and
monitoring. Looking at perceived awareness of Vila Real as European Capital of Culture,
these interviews will have a number of questions in common with the European questionnaire, in order to allow for a comparative study.
With monitoring planned to start in 2023 and continue until 2028, we will be looking at
two crucial target groups in the city: the general public, and cultural and creative agents.
Our monitoring system will involve collaboration at various levels and obtain inputs from
different areas of expertise. This means we will have to go one step further in evaluating
specific initiatives. We intend to evaluate the main events proposed in the application, by
using two methodologies: numerical monitoring of information gathered electronically, and
the completion of a questionnaire after the event, either on the spot or by telephone/online.
The information gathered through these surveys will be evaluated together with information available from other sources, in particular from the national and international
press, social network dynamics, European and national public statistics, for example.
One of the tools to be developed, as an aide for rapid decision-making, will be the aforementioned Cultural Dashboard, summarising the main variables and lending itself to
practical and effective use. This document will be drawn up every two months and will
provide access to the critical information collected, in a brief and structured format.

Douro
Region
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The vision and strategy of Vila Real’s application for European Capital of Culture comes from
a desire to move mountains in order to broaden horizons and to get people to take another
look at the culture that we have to offer Europe.
Mountains surround the region and are part
of its landscape.
Mountains conceal, but at the same time reveal. When you reach the summit, you see
things from a different perspective. And when you walk the paths down to the valley, having faced up to previous difficulties, paradise awaits you.
Then the river. If you look at a map highlighting the rivers in the region, you can clearly
see a meandering line into which all the other lines flow: the tributaries of the River Douro
– including the River Corgo, which passes through Vila Real City. These may not be as wellknown, but they are no less fundamental.
This image of the veins of water in the land recalls a heart that different veins and arteries
flow to and from, allowing it to beat perfectly. And of course, it recalls the lines and marks left
by our ancestors – the oldest lessons safeguarded by art and culture in our heritage – in the
rock art at Vila Nova de Foz Côa, one of the most important treasures of the country.
Now the people. An image is also seen of the arms of many men carrying the largest processional litter in the world. The one hundred men needed to carry one of these litters are at
the heart of the feast of Our Lady of Pena, one of the many traditional festivals in the region,
celebrating a Christian saint but also a pagan tradition of giving thanks at harvest time.
We have used these images to build the themes that best reflect this region and Europe.
“Beyond the mountains”, as the name implies, gives rise to the idea of things that are yet
to be discovered. We have based part of our programme proposal on the idea of Revelation.
We are going to reveal a region. We will be moving mountains to do so. The artistic interventions will have to interact with the landscape and with the idea of taking visitors to
places they wouldn’t otherwise go to. By exploring the landscape and providing a cultural
experience that is intimate, contemplative, bringing fruition and well-being, one that will
involve a kind of return to the essence we will make you rethink what is important in a
world where natural heritage is under serious threat.
The Douro, our country’s mythical river which brought about one of the first experiences
of cross-border relations – the port trade with England, which still exists to this day – and the
promise of contact with Spain, where it has its source, and the Atlantic, which it flows into, is
the place that makes connections possible. A place that is not static, rather it is always in motion.
The concept of connection, of correspondence, of searching for means of communication
that are not lost in the deafening noise of the world we live in is another of our guiding lights.
It is not merely a question of connecting different communities – including communities that have historically distrusted each other, as it happens with ethnic minorities and
the majorities that often oppress them – but rather of reconnecting communities whose
ties have been lost and which are, paradoxically, further apart in a world where keeping
in touch seems to be so easy. This is a process of listening first and then speaking, sharing
narratives, which is what all conversation should be about.
Finally, the processional litter and its ambitious construction, exuberant in its bright
colours, a popular artistic manifestation people build together and which is created and
handed down from generation to generation. It has so much to teach about how culture
should be understood by those who are normally in decision-making positions but who are
somewhat out of touch with the real world.
This metaphor for working together is paramount in a land that is ours and European
too, marked by the isolation of so many people and by the progressive human abandonment and ageing seen in recent decades.
The idea of affirming an identity through its collective efforts – union – how each citizen
builds culture, each one having to be a cultural citizen, is the basis behind our thinking and
the programme we have planned.
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We begin with Vila Real but we plan for
Europe.
Our values and our land reflect the same struggles and celebrations.
Our lines of action – applied to each thematic programme – are built on ideas of culture,
education, sustainability, achievement, active participation, inclusion and creation.

In this vision and strategy, everybody has
a place in culture and our entire programme is
based on an idea that embraces challenges and
that we believe is truly transformational.
Some of the projects outlined will extend beyond the year when Vila Real is the capital.
Others are designed to be part of an ambitious, multidisciplinary programme for 2027, persisting in the individual and collective memories of those who experienced them.
These are just some examples of the type and variety of activities and main events that
will mark the year:
The programme will include initiatives based on the main current topics in Europe,
such as Gender Equality – building bridges with the network of International Women’s
Museums. One of the initiatives will be led by women from Trás-os-Montes on whom the
“days lie heavy”, involving thought, reflection, creation, learning and teaching. If the statistics on illiteracy were given names, all of these women who are illiterate but who hold
within them a world of knowledge that is disappearing, could play an important role in
education and culture – some through meetings/workshops with other European women
who are repositories of this same endangered knowledge; others to teach them, showing
them how to write their name, even though the main goal would be to embroider it on a
cloth to send to a grandchild who is far away.
In recent years, there has been an important movement in the western artistic world to
rescue female artists from oblivion or to reassess their work from a different standpoint.
We believe that this rescue effort must be brought into the open, discussed and extended
to a broader approach, one that includes century-old commonplace arts – often the only
means of expression available to these women.
In Agarez, we have an example of the unique art of weaving linen, which is now only done
by elderly women. This is a region with an enormous wealth of embroidery and other traditional expressions that we want to put on the table alongside other artistic expressions, in the belief
that it is in this contemporary connection that traditions will be revived and brought up to date.
As a preview of this programme, we invited Ana Pérez-Quiroga to assist with preparing
our application. The plastic artist has worked with the rich history of Agarez linen and designed an installation with pieces given to her by women of the region.
One of these pieces, a huge linen cloth, made by two local seamstresses, carries the names
of dozens of women. “The Long Linen Panel: a daily life woven in linen” is an installation
that shines a light on work that has been undervalued – but that determines domestic aesthetics and everyday life – and blurs the lines between home and outside, private and public.
This was one of the activities which, when our candidacy was being prepared, involved
local artisans and the community in appreciating traditional ways and giving new meaning to a cultural heritage that does not belong only to this place, but to Europe as well.
This programme will create other artistic and social dynamics that will seek to answer
the issues experienced by any age group here or anywhere in Europe.
Part of a region with low population density and with over 40% of its area included in
the European Natura Network, we have a repository of biodiversity where rare species of a
particular ecology are to be found, such as the round-leaved sundew (Drosera rotundifolia), a rare carnivorous plant, and the Alcon blue (Phengaris alcon), a rare species and one
of the most endangered butterflies in Portugal.
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Aware of this privilege, another main line of our programme will explore the unique
context where conservation and research into sound landscapes coexist with sound art,
ecology and hearing culture.
This universe of exploration and creation will bring about reflection on the times we are going through and how sound can help awaken a collective consciousness and an acoustic identity.
In order to achieve this end, three-dimensional Sound Maps will be built on the landscape, involving transdisciplinary cooperation between sound artists, architects, landscape architects, geographers and environmental specialists. It is not a question of creating
events in unexpected places – these are not happenings – but rather movements of discovery, where each person chooses how, when and how long they want to enjoy the experience,
which will take them through the mountains and the other natural features in the region.
Our vision is always with us in the ambition to nurture what is most unique in this region
and share it with others. Our connection to the land increasingly leads us to associate the
peace and natural environment of this place with Multisensory Stimulation Interventions
and Snoezelen, which began in The Netherlands in the 1970s – coveted by specialised multi-disability support units and geriatric treatment units all over the world.
These are sensorial integration (Snoezelen) rooms, multisensory spaces that allow for
the primary senses to be stimulated without the need to resort to intellectual abilities. This
land, so natural and untouched, appears to have been inspired by such philosophy.
Everybody should have the chance to experience what you feel in a Snoezelen room.

This is why Vila Real, as European Capital of
Culture, aims to bring a multidisciplinary team
together in the Wonderful Kingdom – as our writer Miguel Torga called it –, made up of researchers from the course on Gerontology: Physical Activity and Health in the Elderly and Psychomotor
Rehabilitation at UTAD, Snoezelen therapists,
occupational therapists, doctors and artists from
media art and visual arts to activate the landscape with artistic-educational-therapeutic interventions that heighten the light, sounds, colours, textures and aromas already present.
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Things take time here and they are to be appreciated unhurriedly. Feeling certain that this
is the right pace of life, that we should appreciate time instead of counting it, we have devoted
part of our programme for the European Capital of Culture to famous Trás-os-Montes cuisine. The rhythm of the land is respected, from planting to harvest time; animals are raised
in the fields, nourished by the land. Preparing a meal also takes time: making it and eating it,
respecting the local producers and nature itself. Slow living has always been the way.
In a partnership with University of Trás-os-Montes and Alto Douro and the PhD students of Applied Land Science and Agribusiness and Sustainability, we will be associating
knowledge with production, preparation, cooking and enjoying meals.
Soenga – an age-old process for firing black clay in Bisalhães, a parish in Vila Real – is
classified as UNESCO Intangible Cultural Heritage. The beauty of this land of terraced
vineyards designed by man and where port is produced for the world has been a UNESCO
World Heritage Site for 20 years.
It will be in pursuit of this heritage that visitors to the European Capital of Culture in
2027 will be able to take part in a food and wine initiative in Bisalhães, gathering around
tables covered with Agarez linen, for those who agree to slow down, for those who accept
slow living as a way of life.

Bisalhães
pottery

Miguel Fontes, oleiro

In this region, long before we became an autonomous people, over 700 years ago, we
already existed as human beings, more than 35,000 years ago. This awareness of ourselves
was revealed to us through the largest open-air Palaeolithic rock art site in the world: the
Rock Art in the Côa Valley Archaeological Park, a UNESCO World Heritage Site. Panóias
Sanctuary, one of two examples of shrines of this type on the Iberian Peninsula and in
Europe, and the ancient Castro de Palheiros castle, as well as many other relevant archaeological sites in the region, tell us another story, one that is also ours and that takes us far
beyond territorial borders.
This unique heritage will be mediated through new languages that use innovative art and
technology media to reveal themselves. This is technology and art working towards togetherness.
The pace of life is slow here. It’s always been like that. Even before the pandemic slowed
down the planet too. Local people were already naturally integrated into the cultural revolution that is slow living.
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Thus, with the aim of sharing this wealthy heritage with all of Europe, Vila Real, the
European Capital of Culture, will incorporate soenga, World Heritage and the Douro as well.
Vila Real and Latvia, which will host the other European Capital of Culture in 2027, are
both separated and united by several European countries: Spain, France, Belgium, The
Netherlands, Germany, Poland, Lithuania.
With the firm conviction that artistic creation is a shared process, we want to build a
common experience that will be produced across Europe. Beginning in Vila Real at the
start of European Capital of Culture 2027, it will travel through different countries, like the
Olympic torch, passing from hand to hand throughout the year. In each country, artistic
expression companies will be invited to take part in this joint creation. As the event progresses, it will increase in size and shape in each one of these countries until it makes its
debut in Latvia.
This strengthening of the European spirit celebrates culture as a greater expression of
transnational concepts.
We want to build the first great European centre of knowledge. It will be the first structure
dreamed up by a region as a common space and one of shared ownership. Nineteen municipalities will become a focus for economic and social development and environmental protection, based on and added to by and through culture. It will be The Great European Library.
A repository of knowledge, a living being, a meeting place, a transdisciplinary crossroads to uplift and rethink European cultures. An anchor space to activate knowledge and
art networks as a whole.

The library will be a space for research and
making connections with scientific knowledge,
focusing particularly on European thought and
on research into topics that are of particular interest to its citizens. A dialogue whose goal is to
abolish deep-seated prejudices between cultures
and to promote mutual understanding.
The largest centre of knowledge in the region is the University of Trás-os-Montes and
Alto Douro (UTAD). The first José Saramago chair in a Portuguese university is also here.
The agreement was signed in November 2021, just a few days before the beginning of
the celebrations to mark the 100th anniversary of the writer’s birth. Saramago, the only
Portuguese-speaking winner of the Nobel Prize for Literature, never went to university.
This chair will promote the work of the Nobel Prize winner and his connection to the region.
Inspired by this cooperation agreement between the José Saramago Foundation,
UTAD and Livraria Lello (a century-old bookshop), in Porto, this could become home to a
research programme on writers from the region. Camilo Castelo Branco, Aquilino Ribeiro,
Agustina Bessa-Luís, Miguel Torga, Graça Pina de Morais and Dulce Maria Cardoso, to
name but a few.
The development of a pilot culture-education programme between Vila Real and the
National Arts Plan will work on the cinema and audiovisual side of projects to be defined for the
European Capital of Culture in conjunction with the Vila Real Museum of Sound and Image.
One of the films to be taken as a starting point for a community film project will be Trásos-Montes, a film by António Reis (1927-91) and Margarida Cordeiro (1938- ), which will
celebrate its 50th anniversary in 2026. This is an ethnographic treatise filmed in 1976 and
that is studied at film schools and considered to be unique due to its original language and
hybrid nature. The format, which is part documentary, part fiction, marked Portuguese
film through its innovation – using a group of local amateur actors play characters from
this rural environment, i.e. playing themselves and their ancestors, repeating everyday
gestures and age-old gestures.
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Isolation – geographic first of all – as happens in other rural and inland areas, made
it possible to conserve traditional knowledge and cultural heritage that have disappeared
from other regions that are more open to outside influences.
At the moment, this very isolation – not so much geographic as social and political –
threatens these traditional forms of artistic expression.
We want to put ancestral knowledge on the same table as the contemporary values of
inclusion and tolerance; traditional ways of doing things and the ways things are done and
perceived in the contemporary world, in an artistic mediation which, at the slow pace of
immersive creation, will lead to new reinterpretations of traditions.
For example, an artistic creation and intervention project which takes a European artist
to a different place each year – from the visual arts to the performing arts – to Bisalhães at a
time when soenga was common. This is a unique process of pottering manufacturing, that
is protected by UNESCO but which is still not very well-known outside of the region.
When minorities live in a world designed for the majority, what is the world really like
from the other side?
In our region, accessibility is still not a fact. People with specific needs, people with physical disabilities, people with limited or reduced mobility, people who are visually impaired,
people who are hearing impaired, people with mental or cognitive impairments all depend
on somebody who is kind enough to negotiate the world for them. These people have all of
the rights that are enshrined in the Constitution – they are people, not “minorities”.
What if this wonderful kingdom had an itinerary of viewpoints with signs describing the
landscape... in Braille? What if this description wasn’t translated into Portuguese or English?

What if you went to a conference and it was
held in sign language with no translation?
The European Capital of Culture will be an opportunity for us to take a different approach to organised societies and take people who have no access limitations and turn
things inside out, looking at the situation from the other side. With this aim in mind, we
want to develop a project called “No access for visitors without some kind of disability”.
Artistic creations, performances, installations and publications will be in sign language,
in Braille, or in another form accessible only to those who had to learn and develop these
skills in order to be part of society. To reach the majority, to be received by the majority,
much of the creative wonder is lost in translation, in mediation. Here, mediation will be
done by those who are usually the receivers. For example, a performance for spectators
with a visual disability will be translated by a blind person. In this mediation, how much
is lost in translation? It is this experience that we want people to be made aware of so that
they can change their attitudes.
The concept of cultural citizenship underlies our entire programme. We want to make culture an instrument of democracy and make our citizens participatory as well as responsible.
This concept guides the National Arts Plan, with which we will be establishing a protocol for a pilot project to implement a relationship between culture, education, educational practices and educational spaces using strategies that will lead to developing greater
Cultural Citizenship.
We believe that this concept is key to designing the future of culture – and of our cities
– and we want to invite institutions, cultural agents, artists and citizens to discuss cultural
citizenship at a European Conference on Culture and Education – Cultural Citizenship.
In Portugal, there is a huge imbalance between coastal and inland areas. The majority
of the population is concentrated in the coastal areas – as is the wealth. This problem is
not exclusive to Portugal. Many other regions in Europe are also faced with high rates of
human abandonment and an ageing population.
We want to develop an event that unites inland regions with similar problems. So, we
thought up an event with a European dimension in order to reach all areas and to represent
a group of people from all over Europe – LONG LIVE INLAND REGIONS!
In 2027, through this programme, 27 rural areas in 27 countries will share an event designed by all of them together as an apology for slow living, for the time needed for celebrating others. The organising team will be made up of one member from each country.
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The Portuguese Climate Law was signed in
November 2021: Portugal is the first country in
the world to recognise a stable climate as Common Heritage of Humanity. This candidature por
application takes commitment to climate sustainability into account.
We believe that this concern should be a priority for all of Europe and we want to contribute to generating consensus that will lead to action and foster sustainability as a basic
value of Europe.
This theme will be a vital part of our entire programme and will be one of the issues in
the spotlight in The Great European Library we intend to create in Vila Real.
In a European spirit of appreciating knowledge, we want to create a meeting point for
European cultures, established based on the fundamental values of the founding principles of the European Union, respect, tolerance and the right to culture for all.
In this library, and in other parts of the programme which involve different kinds of art,
we will target themes such as cultural and religious diversity, migration, the concepts of centre and periphery, the threat of new pandemics arising due to the way man has changed the
ecosystem of the planet, as well as glocalisation and other fundamental and pressing issues.
The location and history of Vila Real anchor many of these themes which address
European values.
With a very rich cross-border history, Vila Real provides clues which, supported by ancient narratives, could help design the future of the European Union. For centuries, there
were no rigid identities in the border villages in Vila Real. Being Portuguese and Spanish
at the same time or not needing to choose between the two was a fact of life. The people of
these border villages became used to negotiating identities and they invented dialects to
unite the two languages, confident in the transformational power of joint cultures. And we
know that they still believe that living together and respecting differences is healthier than
abolishing differences or living with their backs turned to each other.
This is a place that has also been marked by emigration, not just the mass emigration of
the 1960s, which affected many regions in inland Portugal, but also the emigration in the
wake of the economic crisis this century. In the 2020s, it is still difficult to convince young
people to settle here.
The abandonment of the land and an ageing population is another fundamental topic that also has an enormous impact on other European countries and is an area where
prompt action must be taken.
We want to get these inland European regions talking about common problems, by proposing a meeting at a festival to be attended by political, cultural and artistic agents and
that involves the people, particularly Portuguese emigrants and immigrants of different
nationalities and languages. Some leave the region, others come here, but they rarely communicate even though their narratives are so similar.
The rights of minorities will be in the spotlight in several of our programme initiatives.
We know that climate change will bring new conflicts and new waves of refugees.
Europe must be ready for them and know how to welcome these people and really integrate
them, giving them not just admittance, but acceptance and belonging. Vila Real wants to
be a central figure in this debate and offer ideas for thinking about the place of minorities
and the most vulnerable in the future of the European Union.
Our history too forces us to think of the rights of religious minorities. We must know
this history and bring it to life, connecting it to the problems of the present so that we don’t
repeat the mistakes of the past.
In the 16th century, there was mass conversion of Jews through violence. Many of these
Jews sought refuge in the north of the country, more precisely “beyond the mountains”.
It was also in these places, due to their isolation, that traces of Crypto-Judaic culture survived, a culture that adapted to Christianity but maintained Jewish traditions.
The largest Jewish quarter in the municipalities of CIM Douro (Douro Intermunicipal
Community) and one of the largest in the country is in Torre de Moncorvo.
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Stained glass by the artist
Jõao Vieira

This idea of peoples in motion, scaling or going around mountains, castaways or refugees, in a Europe that is rethinking itself, will be dealt with through an event in the making,
leaving from Vila Real on a journey across Europe that will take it to Latvia. In each one
of these countries, like an Olympic torch, the event will increase in size and shape. In the
European Capital of Culture 2027 in Latvia, this European flame will be “lit” for the opening of this production created by us all and addressed to all of us.
The aim of this application is to coordinate the vast religious heritage of this territory with existing networks in different European contexts. Jewish quarters, monasteries,
churches, itineraries, the Way of St James: the strength of these elements of religious heritage in cultural, tourism and economic terms is well-known.

Contact with different religious beliefs, as
well as recognition of a historical cultural legacy,
are crucial to the creation of a spirt of tolerance
that will contribute to harmonious development
and true citizenship. For us, creating or fostering
these connections and circuits is both a mission
and a responsibility.
The key, as always, is cooperation. For the cultural operators in the city, the European
dimension results in the creation of new and sustained partnerships with cultural agents
from other countries, through co-productions, co-curatorships, conferences and contact
networks. Once the dialogue has begun, we get caught up in a dynamic that assimilates
differences, where mutual understanding is heightened, and we develop ties between our
city and other cities, our citizens and other citizens, who thus become less the “other” who
is a threat and more the “other” that enriches us with their unique identities.
This dynamic process provides for a space for discovery and learning, making communicating and sharing possible. If our premise implies operating at a local scope, if we accept
the commitment not to exclude those who tend to be forgotten or are on the fringes, if we
want to do things with the other, we need to be aware that this exchange gains greater
reach should we extend it to artists and cultural partners from all of Europe.
Sometimes, the traditional format of the networks is somewhat like a mountain that is
difficult to move. We want to work with networks that dialogue with other networks.
In the vast universe of existing networks – many of which we are already part of – we
believe it is important to work with European architecture networks and create a Cultural
Route of the Council of Europe.
This region has several buildings of exceptional quality and we firmly believe that they
will be capable of attracting architecture students and professionals from all over the world.
In Sabrosa Municipality, for example, we have two buildings designed by the Portuguese
architects who won the Pritzker Architecture Prize: the Quinta do Portal Wine Cellars by
Álvaro Siza Vieira and the Miguel Torga Centre by Eduardo Souto de Moura. And a hotel
is to be built in Armamar, the design of which is based on the terraced landscape of the
Douro region, by Manuel Aires Mateus.
We believe in the potential of cultural tourism and we believe that architecture could
be a tourist attraction in our region. The following are some of the other award-winning
buildings we would like to connect to this network: The Vila Velha Museum in Vila Real by
Belém Lima, the Pocinho High Performance Rowing Centre in Vila Nova de Foz Côa by
Álvaro Fernandes Andrade and, in the same place, the Côa Museum, which celebrates rock
art, designed by young architects Camilo Rebelo and Tiago Pimentel.
These and other activities organised by the Capital of Culture will make their presence
felt both digitally and audiovisually and some of them will be open to remote participation.
Online dynamics work based on curiosity, anticipation and disclosure, and the continued
presence of certain content will ensure that the ephemeral will gain long-lasting possibilities.
The activities held during the European Capital of Culture year and beyond will not be
just a time-limited dialogue between an organisation and an individual, but rather they
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will provide for the future, taking an unlimited universe of interested parties on a voyage
of discovery of events, territories, tours and references.
For all of these reasons, we believe it is essential to maintain regular contact with past
and future European Capitals of Culture. Such contact can and should be fostered by exchanges in the period up to 2027, naturally aimed at continuity after 2027.

Cooperation with European cultural operators will also mean artistic residencies. Accommodation for the artists will be suited to the project they develop, finding places in different parts
of the territory where they will be welcomed as if
they were at home, with the added advantage of
participating in local daily life.
The guidelines for all of these activities sum up what we call the European values. To this
end, we cannot ignore important dates celebrating human rights and the spirit of freedom,
equality and fraternity, such as the 50th anniversary of the Portuguese carnation revolution (2024). Focus on the democratic process, which must be a constant feature, will contribute to encouraging the participation of citizens and raising awareness of Portuguese and
European principles of identity. The theme of Portuguese democracy essentially intersects
with European themes because our political, historical and civil heritage has a common origin and more or less similar ups and downs.
Portugal joined what was then known as the European Economic Community in 1986,
twelve years after the 25th of April Revolution in 1974, which put an end to 48 years of dictatorship. Everything was still to be done in 1974, a lot was yet to be done in 1986, and much
still remains so in 2021.
In 1986, a democratic country needed to be transformed into a European country. The
Portuguese were excited because they were going to be part of a multilingual space where
their uniqueness would not be erased. Inequalities would be righted; progress was a given.
“Europe” was the word that pointed to a better future.
Other European nations went through periods that were as - or even more - difficult, and
for them integration into the community was a promise and a hope as well. But it’s not enough
just for us to be part of the same space. In order to form a cohesive community, development
and social progress indicators must not be so divergent, and we must be naturally inclined
towards cooperation, not competitive comparison.

In recent years, particularly since Brexit, European cohesion has been called into question.
We want to help to make the word “Europe” truly
signify this promise for the future.
Being European Capital of Culture in 2027 means sharing the “European stage” with
another city, in Latvia. And “giving the stage” to a city in the Czech Republic and a city in
France, which will be the European capitals of culture in 2028. We want to design, plan and
make things happen together with our Latvian counterpart.
Apart from having a multidisciplinary team for this dialogue and construction (curators,
amateur and professional artists, artisans, the university, young people, communication), we
have also come up with some campaigns that will be part of a lengthy construction process:
the event in the making, which will leave Vila Real and increase in shape and size throughout
the year, culminating in a final presentation in Latvia. By defining the countries to be prioritised for the ERASMUS Programme (2021-2027), which is now being submitted, UTAD has
already allocated a significant share to Latvia and proposes to develop a specific programme
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involving master’s and postgraduate courses in the areas of Musical Theatre, Cultural
Science and Communication Science, as well as local cultural venues such as the Vila Real
Theatre, involving students and teachers in outgoing and incoming mobility.
Another way of broadening cooperation with the Latvian city that will share the title of
European Capital of Culture 2027 with us will be to build an initiative which, apart from
connecting the two cities, will legitimise the role of European capitals of culture in the
definition of cultural priorities for their countries.
Thus, while each city holds the title, they will be able to define how the cultural events
designed for that year will be assimilated by the different cultural facilities in their country,
affirming the European Capital of Culture as both a national and a European goal.
More precisely, we intend to involve the Latvian European Capital of Culture 2027 in
developing a joint international communication campaign with Vila Real. This campaign
will give exposure to works with a high artistic profile and that represent something that
uniquely identifies each European Capital of Culture (painting, photography, media art,
etc.) in the main museums in each country. This intervention will mean that thousands of
people will have the opportunity to see a work of art that will cause amazement because
it will be in the collection at the Latvian National Museum of Art or at the Portuguese
National Museum of Ancient Art, bearing the inscription: “To see the original, please visit
Vila Real / Latvian city”.
The European capitals of culture in 2028, in the Czech Republic and in France, will also
be invited to create this connection with Vila Real and will be responsible for organising a
link to our cultural programme, with shows, performances, exhibitions, conferences, films,
etc. which could work as a teaser for 2028.
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We believe that culture is a tool for emancipation, inclusion and democracy. One of the most
important principles guiding us throughout this
application is the concept of cultural citizenship.
An event like the European Capital of Culture,
which has the potential to transform cities and
to establish new connections with others, cannot
leave out its citizens.
That is why one of our first steps was to conduct a survey, which we made available online to be accessed via a QR code.
In this survey, we proposed two different opportunities for reflection: describing the
present moment – who we are and how we see ourselves – and expressing what we wish for
the future of Vila Real and its integration within Europe – in other words, who we wish to
be, and how we wish to project ourselves in the world.
The results – which ranged from one-word answers, thus encapsulating the overall
Trás-os-Montes spirit, to entire wish lists – provided a basis for the application in terms
of understanding the feel of the city, the surrounding region and its populations, while
getting a sense of the present time. The ideas put forward for Vila Real in a decade’s time
included the desire to have a more accessible and more sustainable city, but also a city that
is culturally less homogenous, that offers greater diversity in terms of events, and provides
cultural programming in greater quantity and better quality.
In this projected future, the residents of Vila Real envisage themselves as becoming
more prominent both within the country, and the rest of Europe. They want to put Vila
Real on the international culture map.
In order to gauge and gather opinions from various segments of cultural life – in a broad
sense, and not just limited to the art world –, we organised meetings and assemblies. We
established networks with a view to understanding the thoughts and wishes of the people
responsible for infrastructure, such as the Municipal Theatre, the Municipal Library or the
Literary Guild, but also to holding discussions with popular cultural associations, which
promote traditional arts and know-how.
Throughout these sessions, we listened to collectives, marching bands, student bands,
folk music groups, traditional potters, embroiderers and weavers, or gastronomic heritage
groups, such as the Confraria do Covilhete. And because we believe that communication
between different artistic expressions is crucial, we organised focus groups with professional and amateur theatre companies, agents linked to museums and contemporary art,
and those who work with popular traditional artistic expressions.
We also collaborated with the Vila Real Music Conservatory, a cherished institution
in the city, and other educational institutes, such as the University of Trás-os-Montes and
Alto Douro (UTAD) or the NERVIR Professional School. We invited the various Municipal
Councils from the areas of Education, Sport and Youth, as well as other institutions and
agents from Vila Real’s social and artistic fabric.
We soon realised that some of these entities were surprised to be invited to take part in
the discussion and to intervene. They are not used to being a part of the decision-making
process regarding cultural life in their territory, and are not usually encouraged to question
themselves about their role as cultural agents. At first, some sectors, such as sport, did not
identify as part of the cultural scene, but they soon understood the broader concept behind
this application, and from then on proudly viewed themselves as cultural agents.
Based on these reactions and opinions, it became clear that there was a need to discuss,
within reflection-action groups, concepts such as culture and cultural citizenship. Until
March 2022, the process we have begun here will proceed so that together we can build an
action plan for the 2030 Municipal Strategic Plan for Culture.
Schools are one of the driving forces behind cultural mediation, because they have daily contact with a community who has not yet been called to take part in cultural life.
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We also believe that without a type of mediation that reaches families, we cannot have
the same impact on children and young people. It is through mediated relationships with
everyone, teachers, family, fellow-students and other groups, that young people can reflect
about themselves and their communities.
The Futuralistas, a group of young people who coordinate this application’s section on
future energy, operate on two fronts:
• Decision-making – through the creation of a working group which takes
part, alongside the application’s Honorary Committee, as a consulting
structure for every decision made within the scope of the 2027 European
Capital of Culture;
• Action – involvement of young people, both at local and regional level, and
establishing a relationship with other young people in Europe. Their mission is to build the future.
The Futuralistas are young people of various ages, between 6 and 24, who will make
decisions regarding a crucial field of action for this application: youth.
Similarly to what we did with the survey, we will continue to promote debate and to
gather contributions from everyone. And since online interaction is not enough, a site-specific artistic work will be created as an opportunity to work together through projects that
promote direct contact between the population and cultural agents, and which can bring
citizens closer to the behind-the-scenes of artistic creation. This city is an overt living lab
whose experiments are taken into account when programming for the year of the European
Capital of Culture.

We believe that vulnerabilities can be turned
into strengths. The territorial dispersion that is
so prevalent in this region does not have to be regarded as an obstacle, it can act as an incentive.
Activities can be held in various locations with completely different characteristics – urban areas, peri-urban areas, villages, lugares –, bringing diversity to the programme.
In cultural and artistic expression there is always a dual movement: from the outside
in, and from the inside out; the former relates to community-level interventions; the latter
to spontaneous groups and encounters, which spark community energy, and in which civil
society acts as the transformative agent.
It is not just about encouraging people to go out and visit places that are conventionally
legitimised as “artistic”, but also about getting to know people in their own homes, providing
them with the opportunity to show us their ways of being and making, to be who they are.
This strategy enables getting repeatedly close to the most elusive levels of interiority;
this is not just about reaching the inner part of the territory, but also reaching the inner most
being of people. And trying to reach each person, even thse who are geographically-speaking marginalised, because they live in isolated areas. The council of Vila Real includes 146
lugares (one- or two-family farming settlements completely isolated from regular human
contact), where people live almost entirely on their own, in markedly rural settings.
In order to reach these people – and others who are not integrated into formal circuits –,
we wish to create an informal communication network based primarily on emotional connections. This type of communication and these connections circumvent formal circuits
and emerge as centres of knowledge and making, and encompass an invisible power to
share knowledge.
In the region of Vila Real, many communities feel like they have been abandoned by
central government. Despite the fact that there is an immigrant community that also
needs to be included in the city’s most relevant projects – and whom it is important to get to
know better –, the most marginalised communities in the area are not marginalised based
on their ethnicity or religious identity. These are families who have lived in the region for
many generations, but who have been consistently excluded from the decision-making
process and from accessing opportunities that would enable them to have a better life, in a
society where there are still significant dichotomies emphasizing social stratification.

34

outreach

Vila Real struggles with a high percentage of illiteracy. This type of exclusion is not limited to older people living in isolated villages. These communities also include a worrying
percentage of functionally illiterate people under 65. These people are the ones who are
excluded from knowledge, and it is urgent to lend them visibility.
One of the commitments for Vila Real 2027 will be to provide training for adults and
older people through inclusive technology projects and other intergenerational projects
that bring together grandparents and grandchildren, so they can learn together.
In a highly-modernised Europe, after many years of concerted efforts to broaden digital access, there is still a significantly high rate of digital illiteracy. In a post-pandemic
world, in which new habits of communication and distance learning are here to stay, it is
imperative that these people are not left behind.
Culture experienced as a community implies an involvement from anyone with similar
interests, and it cannot be based solely on geography and inertia.

We can only talk about training a community if
we also build a community to provide training to.
It is important to remember that communities do not simply exist waiting for external
intervention, and that once we join them, they change. That is why, when it comes to building a community, we need to constantly question our identity.
A European Capital of Culture cannot leave anyone out. Even in this pre-selection stage,
we were very aware that this had to be a celebration by everyone, without exception, that it
had to be truly inclusive and accessible, with no distinction made regarding those most underprivileged and marginalised, who require a bridge between their reality and the reality
of the art world, but also inclusive of people with disabilities.
One of the programme’s sectors will be developed by thinking about the norm in reverse: “Not accessible to visitors without some type of disability.” The artistic works, from
performances to installations, will be held in sign language, braille or another form of
expression only accessible to those who had to develop it in order to be a part of society. Mediation will be made by those who are usually mediated. When minorities occupy a
world designed for the majority, what would the world in reverse actually look like?
In order for transformations to be effective, they have to persist beyond the title year. It
is crucial to train cultural mediators. These mediators will also be people from that territory, who know it, experience it and change it.
We also wish to promote the relationship between children and young people from Vila Real
and those from other countries, through exchange programmes – which currently, in a world
where we have learnt that it is possible to live together at a distance, can be digitally enhanced.
That is why the University of Trás-os-Montes and Alto Douro is already setting up an
Erasmus pathway between Vila Real and cities in Latvia.
Since climate change is arguably the subject that worries young people today the most, another section of the programme will be devoted to creating solutions for the future. Inspired
by the successful MyMachine programme, we will challenge middle school students to come
up with the solution to fixing the world. They will have to present their idea to the Academy,
advocate for it, and accompany the design and construction stages of their “invention”, while
supervising the work of the university teams who will be tasked with building it.
We believe that the impact of this sort of programme on communities can only be assessed over time. The most difficult part – but also the most necessary – is beginning the
process which, with this application, is already underway.

35

05

a. finances
Year

Annual budget for culture in the city
(in euros)

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

2017

3 386 340,79€

11,64%

2018

3 681 083,52€

13,15%

2019

4 158 028,89€

13,14%

2020

2 886 465,44€

7,89%

2021

4 773 980€

7,83%

City funds from its annual budget - 2022 to 2028 – € 7.400.000
City overall budget intended to spend for culture after the ECC year - approximately 9,2 million euros – 15%
Total income to cover From the public sector From the public sector From the
(in %)
operating expenditure (in euros)
private sector

From the
private sector

36 000 000,00

10%

(in euros)

(in euros)

32 400 000,00€

90%

3 600 000,00€

(in %)

Income from the public sector
Income from the public sector to cover in euros
operating expenditure

%

National Government

0,00€

0%

City

7 400 000,00€

23%

Region

0,00€

0%

E.U.

25 000 000,00€

77%

Others

0,00€

0%

Total

32 400 000,00 €

100%

In December 2021, when the budget for 2022 and the Major Options of the Plan for 2022-2026 are approved, the Vila
Real Municipal Council and Municipal Assembly will vote on the financial commitments to cover the projected operating expenditure for this candidacy.

Income from the private sector

management
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Being the European Capital of Culture means involving all of society – from people to
institutions, as well as public entities and private companies. Raising the international profile of the region through culture will be a long-term shared development goal for the city
and the region at economic, social and urban level.
Therefore, our private fundraising strategy will include large companies in the areas
that will be in the spotlight during the ECoC year.
For example, in 2020, wind energy represented 74% of total renewable energy production, reaching 5,456 MW. At the end of that year, there were 254 windfarms operating in
Portugal, with Vila Real in third place with 34.
Also in the energy sector, Vila Real is remodelling the Biel Hydroelectric Power Station,
the first plant in the country to supply electricity to the public.
These will be two strong arguments for involving the largest national grid supplier –
EDP – which will be invited to participate as a major patron of the initiative.
Other bodies, such as Palácio de Mateus, an iconic cultural space in the region and pro-
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ducer of the famous “Mateus Rosé”, will be part of the ECoC funding strategy. It is expected to participate not only in funding, but also as an important partner in our programme.
Sogrape also, one of the largest wine distribution companies, will be one of the participants in the financial construction of an event on this scale.
It should be noted that the candidacy of a city also encompasses the country, so the
private sector funding strategy provides for contributions from the largest companies in
the country that also operate in the 19 municipalities in this region.

management

Programme
expenditure

Programme
expenditure

(in %)

(in euros)

Promotion
and
marketing

Promotion and
marketing

(in %)

(in euros)

Wages,
overheads
and administration

(in %)

Other
(please
specify)

5 400 000,00

15%

0%

Wages,
overheads and
administration

Other (please
specify)

(in %)

(in euros)

Total of the
operating
expenditure

(in euros)

27 000 000,00 75%

3 600 000,00 10%

-

36 000 000,00

Budget for capital expenditure:

This candidacy provides for the construction of intermunicipal infrastructure – common to the 19 municipalities that make up CIM Douro – The Grand European Library.
However, at this stage of the candidacy, it has not yet been possible for public bodies to
make commitments to the funding of the architecture projects and the construction and
equipping of the building.
The same is the case with the building we plan to remodel to house the International
Women’s Museum.
Even so, we are counting on the commitment of the political authorities so that we will
be able to apply for funding through EU funds as soon as the structural funds for this purpose are published.
What is your fund-raising strategy to seek financial support from Union programmes/
funds to cover capital expenditure?
Given the current challenges faced by society, the new European funds have the flexibility to provide for a new cohesion policy.
This policy encompasses five areas, which we believe will be the new guides to:
• A smarter Europe through technology
• An economic transformation beginning with a society that is more concerned about the environment and that invests in renewable energies to fight
the scourge of climate change
• A more connected Europe through a strategic transport network and a
community that is digitally connected
• A more social Europe that supports inclusion and access to health and
welfare
• A Europe that is closer to its citizens, based on local operation strategies
and sustainable urban development.
Our application is thus in line with Europe for the 2027 period, so that when lines of
investment are opened, we believe we will qualify for funding from European structural
and investment funds, namely:
• ERDF – European Regional Development Fund
• ESF – European Social Fund
• EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development
As well as other programmes such as Creative Europe.

management

b. organisational structure
Considering the diversity, nature and dimension of the activities to be undertaken
under the scope of ECoC 2027, Vila Real is considering creating a limited life foundation
(from 2023 to 2028).
This foundation will make it possible to set up an organisational structure provided
with human, financial and logistic resources capable of preparing, implementing and assessing the European Capital of Culture 2027 programme.
Although we recognise the importance of each body in the organisational structure of
the foundation (the Board of Curators, the International Board, the Supervisory Body, the
Board of Directors and the Executive Committee), at this stage of the candidacy, we have
set up only the Board of Curators and the International Board as they are particularly relevant for the success of the Cultural and Artistic Content and the European Dimension
contained in this application and because their set-up is somewhat unusual. In effect, we
believe that local and regional agents of the public and private sector should be part of this
Board of Curators; the structure of the International Board has a component that is also
very important to us, which is the European capitals of culture for 2026, 2027 and 2028.
The entire organisational structure of this foundation, as well as its mission and articles
of association, will be defined at a later stage.

Extended Board of Curators

One coordinator for each programme area
One representative of the Board of Futuralistas (young people aged from 6 to 18)
Representatives of the ‘For the Love of It’ Board (not so young people, aged + 65)
One representative of the Municipal Councils* of Culture from each of the 19
municipalities
One representative of the Municipal Councils* of Education from each of the 19
municipalities
One representative of the Municipal Councils* of Youth from each of the 19
municipalities
One representative of the Municipal Councils* of Sport from each of the 19 municipalities

Vila Real Strategic and Economic Municipal Council — CEMVR
One representative from each cultural and creative area (music, literature, plastic arts,
handicrafts, film, media art, design, performing arts)
One member of the APPC – Portuguese Cerebral Palsy Association – Vila Real
One member of the Portuguese Association of Parents and Friends of Mentally Disabled
Citizens - Vila Real – Sabrosa
(...)
Note: The Vila Real Municipal Council of Culture is in the process of being set up.
Throughout 2022, an awareness campaign and monitoring will be carried out so that each
municipality in CIM Douro can formally set up their own Municipal Council of Culture.

International Board

Representatives of the Trás-os-Montes diáspora
Representatives of immigrants
European Capital of Culture cities: one representative of the European Capital of
Culture city from Latvia; one representative of each 2026 European Capital of Culture cities, from Slovakia and Finland; one representative of each 2028 European capital of culture
city, from France and the Czech Republic.
Figures of recognised merit in areas relevant to the candidacy.
(...)

Supervisory Board

In order to set up the foundation, the organisation of the ECoC and the local authority
will work together, along with all the local, regional, national and international partners
and agents of culture from the public and private sector.
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Futurists

An advisory board made up of children and young people from the Douro region.
Throughout 2022, the organisation of the ECoC will coordinate with schools. The Futurists
focus group, which includes members of all school ages, will allow us to set up a committee
that will interact with other groups, representing the younger generation and that will be
involved both in the programming stage and in implementation.

‘For the Love of It’ Board (community of + 65s)

A board made up of local and regional personalities with unique know-how and very
valuable experiences. During the meetings we held when we were preparing our candidacy,
some older people, happy to be taking part and that they were being listened to, often said
“You just have to love it!” and this expression, so filled with meaning, has gained a prominent position in this application. The name of this advisory board pays tribute to all of those
who, “for the love of it”will play an important role in the construction, implementation and
assessment of ECoC 2027.
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c. contingency planning

Strengths
• Vila Real, as the district capital, is already
home to all the main decision-making centres,
infrastructures, facilities and regional services.
• Trend towards growth in audiences in cultural
facilities.
• New, modern and well-equipped cultural facilities.
• Ambitious urban regeneration plan that gives the
public space back to the local community.
• Motivated urban mobility and accessibility project
based on environmental sustainability.
• Hospitality and welcoming nature tied to tradition
and a way of being.
• Existence of valuable heritage assets, both tangible
and intangible.
• Multicultural, ancestral and contemporary
character manifested in wealth of heritage.
• Exceptional landscape, with approx. 40% of the
regional territory covered by the European Natura
2000 Network.
• Area rich in local associations, and relatively
dynamic, in particular in the fields of music,
popular culture and sports and recreational
activities.
• Cultural and creative sector in expansion, based on
strategic planning and actions.
• Impetus given to sustainable and inclusive
development.
• Geographic, historical and cultural proximity to
Spain.
• UTAD (University of Trás-os-Montes and Alto
Douro) recognised for innovative dynamic and
excellence.
• Region that welcomes migrants with diverse socioeconomic profiles and students from all continents.
• Recognised quality of life.
• A region that features prominently on the
UNESCO World Heritage List (of both natural and
intangible assets): the Alto Douro Wine Region, the
Prehistoric Rock Art Sites in the Côa Valley and the
Bisalhães Black Pottery Manufacturing Process.
• High percentage of the natural regional landscape
covered by European Natura 2000 Network
and classified as sites of environmental value –
including, among others, the Alvão Natural Park,
the Douro International Natural Park and the Tua
Valley Natural Park.
• Wine culture as a binding element for the cultural,
natural and landscape heritage assets and a strong
symbolic and identitary force.
• Commitment to culture as one of the central
thrusts of local government policies.
• Strong commitment to territorial cohesion.
• Commitment to cultural citizenship.

Weaknesses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advanced dispersion of population in rural areas.
Ageing of population.
Depopulation.
Very dispersed regional structure and strong
concentration of population in urban zones.
Concentration of cultural actions, infrastructures
and programming in urban zones.
Strong differences between the rural education and
urban education networks.
Lack of a transversal, structured programme
for participation and mediation in cultural and
educational matters.
Low internationalisation level of the cultural and
creative system.
Low scale and low level of diversity in professional
artistic activity.
Little recognition given to intangible heritage
assets.
Cultural facilities lacking specialised human
resources.
Low level of effectiveness of cultural
communication.
Deficient instruments for communication of
identitary narratives.
Lack of communication for special-need audiences.
Difficulty in retaining talents and UTAD students.
Weak level of involvement the academic
community in the city’s cultural dynamic.
Weak networking at local and regional levels.
Deficient participation in important European or
international networks and projects.
Unsustainability of many artistic and cultural
projects.
Cultural and creative sector severely affected by
the pandemic.
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According to a statistical analysis by INE/Statistics Portugal, the Portuguese office for
national statistics, working with data pertaining to 2018 and 2020, Vila Real’s main weakness is its low density. The decrease in and ageing of the population are concerns that force
political decision-makers to adopt measures to invert the trends and to devise social support strategies aimed at the elderly across the region. A look at the data without the rigour
of statistical analysis makes other readings possible, meaning that such weaknesses can
become strengths. This candidacy for the European Capital of Culture comes primarily
with this transformative desire – that of refocussing attentions and priorities.
In the context of the Douro Region, Vila Real is a young municipality experiencing demographic growth, but the age profile is determined by the city itself and the population
density figures conceal the fact that more than 50% of the population lives in an urban area
or an area of urban expansion. The rural zones and small settlements (lugares) are home
to small numbers of aged residents; a lot of them are widowed and therefore living alone.
By the year 2027 we run the serious risk that some of these settlements and villages will
be mere landscape! We are just now beginning a movement towards the valorisation of such
places and people, aimed at revealing the raw beauty of the landscape, the extraordinary
knowledge that these men and women individually hold – knowledge that has become almost extinct as it is neither shared nor passed on – and defending this way of life and respecting the time of things; such a lifestyle is now acclaimed by the slow living philosophy! We are
now encouraging neighbours (even if many kilometres separate them) to meet up, so that
loneliness and social exclusion are not just something to be dealt with by local government
policies but are the responsibility of the community. And people are indeed acting. They look
and they see. This has given rise to a movement of change, as the people are united by a collective desire to see their city and region as the European Capital of Culture in 2027.

Inspired by this desire, they become open to
trying cultural citizenship. They are also motivated by the possibility of being part of something
so large that it goes beyond the Marão mountains
and reaches the whole of Europe.
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tions of the Porto Santo Charter and building the Municipal Strategic Plan for Culture and
Education. This is a change of paradigm. A change in attitude. It is Cultural Citizenship
advancing from being a concept to being something that is part everyone’s daily life.
Inaccessibility to informational content or to the fruition of and participation in cultural activities for the disabled or cognitively impaired, or those suffering from social exclusion, is a fact here. One of the hopes of this candidacy is to turn that around: to create a
programmatic line where the majority will need the mediation of the minority to be able to
understand and experience what is on offer.
Our reality brings us face to face with very concerning data: the unsustainability of artistic and cultural projects and a cultural and creative sector that has been hit hard by the
pandemic. The unsustainability of many cultural, artistic and creative projects is a simple
truth that has been exposed by the lives of people who are merely surviving and not living
in this period of the pandemic we have lived through and continue to live through.
In Portugal, due to this bid for European Capital of Culture 2027, we have a whole country, from north to south and including the island regions, rethinking and transforming itself
through and with culture. We are living in unprecedented times, and the transformative
energy these twelve candidacies are imposing on the country must be channelled towards
effecting change from the local to the national level. The answer to the two final weaknesses listed above, if it is to be an effective and consistent one, will not come from one single
candidacy. This is an opportunity and a responsibility for these twelve candidacies: to work
together so that the Basic Law on Culture is no longer an aim that is eternally shelved and
finally becomes a reality, an instrument of legal regulation for the sector.
It is our belief that what is going on with the development of these candidacies is a proper revolution in each of the respective territories. On 23 November 2021 there must be a
national transformation. Given what each team has thought of and done locally it is now
our duty to fight for something greater. The Basic Law on Culture is the aspiration of a
whole sector. The Basic Law on Culture is the responsibility of twelve territories and one
government. On November 23rd, and with the power, dedication and commitment of all,
we will be MOVING MOUNTAINS.

When those who live here are able to look around and recognise the privilege of living
in such an authentic place, what would they be capable of when it comes to sharing that
privilege with others, with the Other? Perhaps one would hear the phrase “come in, whoever you are” a lot more, as they offer the visitor their whole home. Or one could explore
the sounds, colours and textures of the mountains and offer them as a kind of Snoezelen
room, or circuits that are revealed in places of light and music or total silence. And when
newcomers look, they actually see because they can feel!
In our region we have witnessed cultural events and artistic creations of a very high quality.
Had they been presented in Lisbon or Barcelona they would, without a doubt, have received
standing ovations. But what is presented here is rarely, and only with great difficulty, seen outside the region. This candidacy is also aimed at putting a stop to that. There is programming
space for the local cultural agents: individual creativity, creativity through local and regional
networks and creativity together with European artists and groups. In 2027 our cultural and
creative agents could have a stage as big as Europe and be part of international co-creations.
This application process has thankfully forced us to read and analyse the already existing and still-to-be-developed strategic plans and to confront head on extremely important
facts: this is a moment of far-reaching transformation; this region has strong ambitions for
the year 2030; prospective plans for all areas – from education to health and from mobility
and urban regeneration to economic sustainability – are currently being separately worked
on without any dialogue between the respective areas. This was the main mission behind
this candidacy: to achieve cohesion, crossing sectoral affirmations with and increasing
their potential through culture and the experience of cultural citizenship, as reflected in
particular in Points 2 and 3 of this application.
It was in this ongoing process that the Municipal Education Project that was being devised was interrupted, so that it could be rethought in the light of this systemic and holistic understanding of the region. We now operate on the basis of the guidelines and ambi-
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d. Marketing e Comunicação

2. National Dimension
We have the intention of creating an impact that spans nationwide, not just at a local or
regional level. We believe culture is the driving force. The communication plan has three
different levels:

We can no longer imagine a world where we are not connected, where there are no screens,
no social media or free communications, without an instant connection, a not so fast paced
world. We watch and participate in a multiplicity of communication platforms, much like the
many languages we can find in a Babel Tower. However, in a Babel Tower, the problem is not
the multiplicity of languages per say, but in actuality it is the absence of translation.
The marketing and communication strategy of the application of Vila Real to European
Capital of Culture 2027 will explore the power of translation and mediation as a way to
convey who we are to others; to make others see what we see, feel what we feel and, at last,
want to be where we are.
Welcome to Vila Real European Capital of Culture 2027!
The marketing and communication plan is defined by the involvement and creative
action that is to be developed before, during and after the ECOC year, promoting the city
of Vila Real and all the region, as one of the main cultural destinations in Europe and the
world, in 2027. Portugal has thought about itself through culture for the first time. From
north to south (and let’s now forget about the islands) these 12 applications are instrumental in affirming culture as a main goal for future development.

• From late 2026 to a year long 2027 timeframe - we will prioritise the involvement of the country by working towards developing the feeling of belonging, channeling all energy in participation and communicating the our
message and values.
• In 2026, we intend to implement the National Dimension Plan, with great
expectations towards community participation. Giving special attention
to community participation in a perspective of internal mobility at the level of cultural tourism.
• At a second stage, a multimedia campaign will position Vila Real as the
Portuguese cultural destination in 2027. The main goal is to officially launch the event and to share the specific contents developed for this very special year, that will be released according to the programme.
Early on, the public relations plan will be put into action. Portuguese media will be called upon
in order to get the campaign out even before the year of the European Cultural Capital begins.

plano de sensibilização e comunicação

3. Digital Dimension

Communication is a key factor of success for cultural activities and their social and economic impact.
We intend to call upon culture and cultural tourism to showcase the varied advantages
of the region. We want to reinforce the region’s positioning, driven for and by culture: these
values will strengthen our application.
In order to promote Vila Real as European Capital of Culture 2027, we created a marketing and communication plan with three lines of intervention in four different moments.

To make sure that we have global access, we will develop a set of iniciativas that connect
the physical and digital world, such as:
• In the year before the title ECOC27 we will create an interactive universe — website and other digital platforms — through a QR Code system.
National artists will curate their page by choosing to share information
within the programme, such as events, spaces to visit and favourite activities. These QR Codes will be in several locations nationwide, promoting
the connection between the European Capital City and other landmarks
of the country.
• We will host a soundtrack contest at a European level, in order to find the
right composition for our programme. The winner will record the soundtrack that will be used as a waiting ring in telephone calls in private
numbers, public companies and the private sector, as well as be available
to download on your personal phone. In order for us to achieve the wanted
adhesion, we will develop an operational system and an app that will be
free to download and will be made available in the last quarter of 2026.
This will allow us to create a global wave of joy associated with our campaign as European City of Culture.

the concept of communication

The concept of the communication campaign for Vila Real ECOC2027 combines emocional territory and natural landscape. This concept promotes a universal cultural convergency that is engrained in the campaign motto: MOVING MOUNTAINS.

action plan

To promote Vila Real European Capital of Culture 2027 we developed a communications plan that explores three different ranges: International, National and Digital.
1. International Dimension
In this international dimension, and taking into account that in 2026 the main focus is
to develop sensibilities and to define cooperation lines, we propose these lines of action in
three different networks:
• The network of Portuguese embassies that will use diplomacy as promotion for the event.
• The ECOC cities - The fellow Latvian city nominated in the same year, and
the cities that have held the title by then (Finland and Slovakia) or will hold
the same title in 2028 (Czech Republic and France), envisioning the joint
promotion os this EU initiative. This action will amplify the communication, coordinating the promotion of all of these cities and highlighting the
European dimension of this initiative.
• Working alongside the two networks mentioned above, we will invite reputable journalists of the above mention cities to visit Vila Real and the
Douro region all through 2026, in order to share the 2027 programme as
early as possible. We will build a circuit of artistic international exchanges with major museums and cultural equipments of said cities, creating a
programme where cities can discover each other through our projects and
activities.
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budget
To finance Vila Real ECOC2027 we consider a budget that foresees the costs of creating
and managing a communication campaign throughout all the event. This also encompasses the cost of production and media.
The total investment is 3 600,000,00 € and according to the plan this represents 10%
of the total budget of operacional expenses of the European Capital of Culture.
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Please confirm and supply evidence that you have broad and strong political
support and a sustainable commitment from the relevant local, regional and national public authorities.
Vila Real’s application for European Capital of Culture 2027 is an ambition shared by
all. Aware that the title year goes beyond four-year political mandates, this candidacy was
widely discussed with regional and municipal policymakers. There is a need for this candidacy to be backed by all political agents, irrespective of whether they are in power or not, in
a long-term political commitment.
This political discussion was concluded with the unanimous support of all the regional
and local authorities: Vila Real Municipal Council voted unanimously in favour, declaring its unconditional support for this candidacy; the Vila Real Municipal Assembly voted
unanimously in favour, declaring its unconditional support for this candidacy; the Douro
Intermunicipal Community (CIM Douro) unanimously declared its support for this candidacy and its intention to be part of it; NERVIR, Vila Real District business association
shares this ambition and has publicly announced its support for the candidacy.
Regionally, the time of discussion and approval for strategic plans and guiding documents with regard to decision-makers for the 2021-2027 Operational Programme were
discussed with CCDR-N (Regional Development and Coordination Committee – North).
The Tourism Association for Porto and the North and its managers and policymakers are
committed to this candidacy and have declared it in an official document.
Nationwide, apart from the full commitment of the government of Portugal to a
Portuguese city being the European Capital of Culture in 2027, we sought to develop a longterm partnership which will provide for a paradigm shift: the ministries of Culture and
Education through the National Art Plan. The commitment of the National Art Plan comes
in the form of a formal document and partnership in a culture-education pilot project.
At this preparatory phase of the application, all local authority organisations are fully
committed to and involved in this plan, working closely with the executive team for the
candidacy.
Please confirm and provide evidence that your city has or will have adequate
and viable infrastructure to host the title. To do that, please answer the following
questions:
Explain briefly how the European Capital of Culture will make use of and develop the city’s cultural infrastructure.

capacity
of deliver
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In the first quarter of the 21st century, in Europe in general and in Portugal in particular, there was a lot of investment in cultural infrastructure: theatres, cinemas, municipal
libraries, auditoriums, museum and interpretation centres.
In inland regions like ours, the problem is not the lack of cultural infrastructure, but the
lack of people to experience them and the lack of artistic projects to make them possible.
Each one of the 19 municipalities in our area of intervention has a well-equipped municipal library, with auditoriums and conference halls, and most of them also have a theatre
and auditoriums that can seat 500 spectators.
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The starting point for the design of Côa Museum was its seamless integration into the landscape. The building by Camilo Rebelo and Tiago Pimentel is a beautiful and striking project, a
kind of promontory over the Douro region. It provides for a close look at the rock art, which is
not far from the museum, and proposes a dialogue with contemporary artistic proposals.
Palácio de Mateus is a landmark of Vila Real. A visit to the palace will take you
through the vineyards where the famous Mateus Rosé is produced, the farm that produces
Casa de Mateus jams, the gardens and the palace itself. Built in the first half of the 18th century, it is particularly well-preserved and has a regular cultural programme. It is one of the most
visited monuments in the country.
An entire country can be understood from Espaço Miguel Torga. It is located in São
Martinho de Anta, a parish in Sabrosa Municipality, where the author was born. The building
was designed by Eduardo Souto de Moura, winner of the Pritzker Architecture Prize in 2011.
** Built in the 15th century, the Vila Real Cathedral (or Church of São Domingos), is a
majestic granite construction, considered one of the best examples of gothic architecture in
Trás-os-Montes. Its stained glass windows, with words from the bible, are a modern addition
designed by artist João Vieira. The symphonic organ has 2192 pipes.
The Ribeiro da Conceição Theatre in Lamego began life as a hospital. It was built in
the 18th century and was transformed into a theatre in the 20th century. The recent restoration work maintained the beauty of the space and the gilt carving and wood of the boxes, thus
assuring excellent acoustic conditions. The main hall can seat 364 people.
Although we have infrastructure in good quality and quantity, it is mainly located in
urban or peri-urban areas.
In rural areas, the core area of this land, there is an abundance of natural infrastructure to
host many of the events on our programme that dares us “to be ourselves”. The isolated houses in these places will open up as meeting places, in the updated natural response to people
who knock on the door “Come along in!”.
Nature will be the stage for many of the artistic creations, taking advantage of naturally created amphitheatres and even using rivers as stages.
Religious heritage will also be host to parts of the European Capital of Culture programme, whether at large shrines or in the Cathedral or the parish churches in our villages.**
Regia-Douro Park - Vila Real Science and Technology Park is an important business
park and is promoted by Vila Real Municipality, the University of Trás-os-Montes and Alto
Douro (UTAD) and Portuspark– Network of Technological Parks and Incubators; it will also
house part of the programme. The same is the case for the UTAD Campus, where the schools,
the Central Library, the Sports Field, the Veterinary Hospital, the Sports Pavilion, the Geology
Museum and the Interpretation Centre at the Botanic Garden will take part in a creative laboratory throughout the European Capital of Culture 2027.
A very strong programme will be developed here with and for children and young
people. To this end, the schools and school clusters in our region will also serve as infrastructure and cultural facilities, with the Municipal Culture and Education Project already up and
running.
One of the more significant aspects of regional tourism involves cruises on the Douro.
There are boat trips from Porto to Régua every day, as well as trips along the Douro, providing
for an immersive experience of this regional beauty. These Douro cruises will also be used as
programme structures.
A partnership was recently celebrated between CIM Douro and CP – Portuguese
Railways to revitalise the tourism potential of inland railway lines. The MiraDouro train travels between Porto and Pocinho all year round.
Between June and October, the Douro Historical Train with its steam engine and six
historical carriages zig zags along the River Douro from Régua to Tua, on a unique journey
marked by the beauty of this landscape, which is a UNESCO World Heritage site. This iconic
train will be the stage for some very special events between June and October.
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Municipal Library
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Moimenta da Beira
Aquilino Ribeiro Municipal Library/
Padre Bento da Guia Municipal
Auditorium
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Murça Municipal Auditorium /
Murça Municipal Library / Castro de
Palheiros Interpretive Center
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Municipal Library / Cine-Forum and
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Municipal Library
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Espaço Miguel Torga / Quinta
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Municipal Auditorium /
Municipal Library
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Cinema /
Municipal Library
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Municipal Library /
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Municipal Library /
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Torre de Moncorvo
Cinema /
Municipal Library
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V.N. Foz Côa
Cultural Centre housing the
Municipal Library, Municipal
Auditorium (Cinema) and the small
auditorium and exhibition room / Côa
Museum / Pocinho High Performance
Rowing Centre
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Vila Real
Municipal Theatre / Municipal
Library / Palácio Mateus / Vila
Velha Museum / Urban Ecology
Agency / Vila Real Regional Music
Conservatory / Palácio Casa Mateus /
Biel Hydropower Plant

Museu do Côa

project Arch. Camilo Rebelo
and Arch. Tiago Pimentel
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What are the city’s assets in terms of accessibility (regional, national and international transport)?
The extensive network of motorways and national roads, as well as the renovation of
the high quality local roads connecting smaller places to the municipal seat, have made
it possible for many tourists to travel to Vila Real and the region. The A4 motorway, 220
kilometres long, is the most important access route to this area. Stretching from the Porto
metropolitan area to the border with Spain, it makes travelling within and outside of the
region quick and easy. The 100 kilometres journey to Porto, the country’s second largest
city, takes less than an hour by car and only one hour and fifteen minutes by bus.
The roads are there – and their quality is excellent. Several bus companies operate in
Vila Real, with different routes connecting municipalities to each other and these municipalities to the rest of Portugal. Apart from these commercial companies, there is also a
school bus network, supported by the municipalities, that assures the transport of children
to school. The Corgo Bus also operates inside the city of Vila Real, for getting to and from
the different parts of the city more quickly. And there is an airport in Vila Real too, from
where a 15-seater aircraft makes two flights a day, on a single route: Bragança-Vila RealViseu-Cascais-Portimão. This makes it possible to go from the extreme north to the extreme south of the country in just two hours. The arrival of low-cost airlines in Porto has
a major impact, providing local people with a more affordable way to travel to and from
Europe.
In recent decades, bearing in mind excessive use of private cars, measures were taken
aimed at decarbonisation and sustainability: from bike lanes to mechanical means (funiculars providing access to the three levels of the city), we are careful about ensuring access
routes (particularly to the university) and unblocking certain areas in the city (such as the
historical centre, which is essentially pedestrianised).
What is the city’s absorption capacity in terms of tourists’ accommodation?
According to official figures from tourism documents, Vila Real and the CIM Douro
region (the region involved in this application) have a total of 8800 beds, in local accommodation and in tourist developments.
However, there is a growth trend and some hotels designed by internationally renowned
architects will be built in the coming years, integrating the landscape and this slow living –
which is a natural trait that is so peculiar to us – into the design.
• Beds available in local accommodation: 2360
• Beds available in tourist developments: 6 441 beds
Vila Real 		
			

Naturwaterpark, Douro Amusement Park
Mira Corgo ****				

Lamego		

Hotel Lamego ****			

196 beds

Peso da Régua
			

Six Senses Douro Valley *****		
Hotel Régia Douro ****			

100 beds
159 beds

Alijó 		

The Vintage House Douro Hotel *****

98 beds

São João
da Pesqueira

Mata do Cabo Camping and Caravan Park

212 beds

Moimenta
da Beira 		

Vilar Dam Camping Park		
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In terms of cultural, urban and tourism infrastructure what are the projects (including renovation projects) that your city plan to carry out in connection with the
European Capital of Culture action between now and the year of the title?
In connection with the European Capital of Culture programme, we intend to create
two different facilities:

Building: The Great European Library

The most important project in terms of cultural infrastructure will undoubtedly be the
construction of The Great European Library. This house of knowledge, a pioneering project in Europe, will have different interdisciplinary spaces and will help to bring citizens
closer to European themes.
The spaces in this library will represent the values of cooperation, respect for others and
tolerance, garnered from European thought and literature. With culture and the search for
knowledge as its driving force, the library will be a unifying place: from books to practice,
from practical issues to discussing them, from decision-makers to interested, committed
and participatory citizens.
If a library holds “all the memory of the world”, we want The Great European Library
to contain a large-scale version of the memory of the future we are building. A future of
Europe that is the future of Europeans, from the city centre to the peripheral areas and
from the peripheral areas to the city centre.

Renovation: International Women’s Museum

We want to renovate a building to house the International Women’s Museum, which
will become part of the International Association of Women’s Museums (IAWM). This is
an association of museums and other institutions dedicated to themes related to women or
gender. The headquarters of the foundation is in Bonn, Germany, and the administrative
head office is in Merano, Italy.
In Portugal, there is a pervading idea that women from Trás-os-Montes are strong and
sensitive, rough and elegant, that they bend but don’t break, that they are capable of moving mountains. In this candidacy, we want to pay tribute to the women of Trás-os-Montes,
thus also paying tribute to all women from around the world. This International Women’s
Museum is going to be dynamic and interventional and will contribute to the European
and world agenda. It will be set up to become a part of a global network and to have a voice
in world reflections and responses to issues related to women or gender.

1277 beds
332 beds

240 beds
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