
 
 
Designação do projeto | Artes&Letras 
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-001146 
Objetivo principal | Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local 
de base comunitária 
Região de intervenção | Alentejo 
Entidade beneficiária | CECHAP - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES 
E PATRIMÓNIOS 

Data da aprovação | 14/05/2021 
Data de início | 01/09/2021 
Data de conclusão | 31/08/2022 
Custo total elegível | 220.175,46€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 54.366,00€ 
Apoio financeiro público nacional/regional | não aplicável 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

O projeto Artes&Letras pretende valorizar e dinamizar o território da região do Alentejo, mais 
concretamente os concelhos de Borba, Estremoz e Vila Viçosa, criando novos serviços turísticos a 
partir da herança cultural e literária, expondo a relevância de grandes nomes da literatura que 
fizeram história em Portugal e no resto do mundo, tendo em vista criar um impacto positivo na 
atividade turística através da dinamização e promoção de um produto turístico e cultural 
diferenciador. 

O projeto Artes&Letras tem como objetivos: 

- Criação de um roteiro literário e científico, que terá uma abrangência para os concelhos 
de Estremoz, Vila Viçosa e Borba; 

- Utilização das obras de referência de autores com expressão literária e histórica na região 
atrás identificada; 

- Criação de um repositório de poesia popular, de autores, lugares e obras publicadas. 
- Criação de ponto (Espaço Artes&Letras) com capacidade para serviços de apoio a todo o 

roteiro, com possibilidade de posto informativo físico e virtual, sala de exposições 
temporárias e auditório de conferências; 

- Promoção de eventos associados ao turismo literário e artístico que reflitam a afirmação 
dos atributos distintivos do Alentejo e que impulsionem o incremento de fluxos e de 
receitas turísticas na região; 

- Realização de campanhas de marketing digital atrativas de convite à vinda de turistas à 
região do Alentejo. 

Neste projeto propomos a realização de quatro atividades: 

Ação 1 - Espaço Artes & Letras 
Ação 2 - Ferramentas digitais de dinamização e promoção do Espaço “Artes & Letras” 
Ação 3 - Dinamização do Programa de visitação literária- Criação do Roteiro das Artes & 
Letras 
Ação 4 - Ações de divulgação e sensibilização 


