
 

 

 

 

 
Designação do projeto | Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela 
Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000011 
Objetivo principal | Investimento na Programação Cultural em Rede 
Região de intervenção | Centro 
Entidade beneficiária | Promotor-líder: Comunidade Intermuncipal das Beiras e Serra 
da Estrela em copromoção: Associação de Municípios da Cova da Beira, Município da 
Guarda, Município do Sabugal, Município de Belmonte, Município da Covilhã, 
Município do Fundão, Município de Manteigas, Município de Seia, Município de 
Gouveia, Município de Fornos de Algodres, Município de Celorico da Beira, Município 
de Trancoso, Município de Pinhel, Município da Mêda, Município da Almeida e 
Município de Figueira de Castelo Rodrigo. 

Data de aprovação | 02-08-2017 
Data de início | 01-01-2018 
Data de conclusão | 31-12-2020 
Custo total elegível | 1.304.121€  
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 782.472,60€ 

O projeto “Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela” tem como objetivo geral a 
constituição, lançamento e consolidação de uma rede territorial e institucional, com 
abrangência ao nível subregional, vocacionada para a projeção e divulgação do território 
e da sua identidade, fortemente alicerçada na promoção da cultura e do turismo 
cultural. Numa primeira fase de implementação, a operação envolverá, grosso modo, a 
implementação de um programa de animação de centros históricos e urbanos da sub-
região Beiras e Serra da Estrela, num formato de Festival que contará com um conjunto 
de atividades programadas em rede. 

O desenvolvimento da operação alicerça-se num rico e diversificado acervo patrimonial 
de que o território dispõe, tanto de cariz material (monumentos e outros imóveis) e 
imaterial (costumes, gastronomia, artes). Considera a operação que o património é um 
fator de identidade do território e das comunidades, ao mesmo tempo que se constitui 
como um fator de diferenciação, num forte contexto de concorrência entre regiões, às 
mais diversas escalas territoriais. Deste modo, a operação prevê a realização dos 
Festivais da Zona Antiga das Beiras e Serra da Estrela, um programa de animação em 
rede dos centros históricos e urbanos da sub-região, em forte articulação com o 
património existente, que procura em primeira linha a captação de fluxos turísticos para 
o território. 

       


