NOTA DE IMPRENSA
Montante de 20 milhões de Euros previstos no Programa de Ação de Guimarães CEC
2012 fica contratualizado na totalidade

ON.2

ASSINA

ÚLTIMOS

FINANCIAMENTO DE

CONTRATOS

DE

GUIMARÃES CEC 2012

A Comissão Diretiva do “ON.2 – O Novo Norte” (Programa Operacional Regional do Norte)
assina hoje e amanhã os últimos 17 contratos de financiamento previstos no Programa de
Ação de Guimarães – Capital Europeia da Cultura (CEC) 2012, garantindo assim a aplicação dos
cerca de 20 milhões de Euros previstos pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para
cofinanciar o evento.
Os projetos agora formalizados, a grande maioria submetida ao cofinanciamento comunitário
no passado mês de junho, integram a agenda cultural da CEC e abrangem as diferentes áreas
de programação definidas pela Fundação Cidade de Guimarães.
Trata-se da contratualização de um investimento de 6,6 milhões de Euros, com A Oficina
Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL e a Fundação Cidade de
Guimarães, apoiado pelo “ON.2 – O Novo Norte” em 4,6 milhões.
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ASSINATURA DE CONTRATOS NO ÂMBITO DE GUIMARÃES – CEC 2012
Gabinete de Marketing e Comunicação da CCDR-N 18.10.2012

Promotor: A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de
Guimarães, CIPRL
Projeto
"Guimarães 2012 - Arte e Arquitetura - Ciclo sobre Audiências" – Esta operação servirá para fidelizar
e fazer circular novos públicos em iniciativas associadas com a arquitetura, com cariz participativo de
que é exemplo o Laboratório de Curadoria instalado na Fábrica da Asa.
Investimento elegível: 620.000 Euros
Apoio ON.2: 434.000 Euros

Projeto
"Guimarães 2012 - Arte e Arquitetura - Ciclo Modos de Produção" – Esta operação juntará artistas
locais e internacionais, proporcionando uma reflexão sobre os processos artísticos, em iniciativas como
exposições, conferências e workshops.
Investimento elegível: 755.675 Euros
Apoio ON.2: 528.972 Euros

Projeto
"Guimarães 2012 - Arte e Arquitetura - Ciclo Off - Novas Linguagens e Espaço Público" - Esta
operação prevê a participação dos públicos e dos criadores em intervenções no espaço público de
Guimarães. Prevê-se a realização de concursos internacionais de ideias para a instalação de estruturas
arquitetónicas na cidade.
Investimento elegível: 324.405 Euros
Apoio ON.2: 227.084 Euros

Projeto
"Passos em Volta" – Integrada no cluster das Artes Performativas, esta operação consiste na
implementação dos projetos “Asas de Palco – Escola de Artes Performativas” e “Festival Shakespeare”.
Investimento elegível: 68.000 Euros
Apoio ON.2: 47.600 Euros

Projeto
"Guimarães 2012 – Música – Programa Fundação Orquestra Estúdio" – Esta operação integra uma série
de concertos da Fundação Orquestra Estúdio, reforçando as competências da produção artística
profissional de Guimarães e colocando a Música ao serviço da vida social.
Investimento elegível: 690.138 Euros
Apoio ON.2: 483.097 Euros
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Projeto
"Música das Cidades" – Esta operação permitirá juntar jovens talentos da música nacional com artistas
e criadores internacionalmente reconhecidos. Inclui a realização de concertos, mostras, workshops e
lectures, iniciativas que potenciam a troca de experiências entre artistas e públicos nos mais diversos
estilos musicais.
Investimento elegível: 804.054 Euros
Apoio ON.2: 562.838 Euros

Projeto
"Guimarães 2012 – comunidade – Espetáculo de Comunidade" – Esta operação consiste na realização
de vários espetáculos de palco, com a participação de artistas nacionais, e apresentações de menor
dimensão, contribuindo para reforçar o sentido comum de pertença.
Investimento elegível: 509.000 Euros
Apoio ON.2: 413.000 Euros

Projeto
"Serviço Educativo" – Esta atividade, dirigida à comunidade familiar, comunidade escolar, jovens
maiores de 14 anos e profissionais da educação, mediadores culturais e artistas pedagogos, integra
diferentes ações de sensibilização para a importância da dimensão cultural e das práticas artísticas e
criativas.
Investimento elegível: 180.000 Euros
Apoio ON.2: 126.000 Euros

Projeto
"Identidade" – As ações que compõem esta operação contribuem para ampliar e diversificar o
conhecimento sobre o património histórico-cultural vimaranense, através de um congresso, exposições,
documentários e ensaios biográficos.
Investimento elegível: 339.500 Euros
Apoio ON.2: 237.650 Euros
Projeto
"Fundadores" – Esta operação tem como objetivos destacar um conjunto de personalidades de
Guimarães ou com ligação especial com a cidade, ampliando o conhecimento sobre os “Fundadores”
dentro e fora do país. Das personalidades destacadas incluem-se o escritor Raul Brandão, o arquiteto
Fernando Távora, o arqueólogo Martins Sarmento, o historiador Alberto Sampaio e o escritor e
programador cultural Joaquim Novais Teixeira.
Investimento elegível: 438.000 Euros
Apoio ON.2: 306.600 Euros
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Projeto
"Tempos Modernos" – Esta operação servirá para debater o futuro das sociedades industriais, os temas
da inovação social e política e os novos papéis da cidade e do urbanismo. Das ações a implementar,
prevê-se a construção de um Museu Virtual sobre empresas de Guimarães, com histórias de vida e
memórias dos seus colaboradores e trabalhadores.
Investimento elegível: 85.000 Euros
Apoio ON.2: 59.500 Euros

Projeto
"Cidade, cidadãos e dimensão europeia" – A operação contempla a formação de grupos de trabalho,
sobretudo no âmbito da escrita criativa, alargando-se a outras artes como ilustração e fotografia.
Investimento elegível: 145.000 Euros
Apoio ON.2: 101.500 Euros

Projeto
"Plataforma das Artes" – Esta operação permitirá a organização e realização da exposição “Para Além
da História” com a pretensão de a transformar num “atlas mundial”, através da mostra de arte e
objetos oriundos de diferentes culturas e épocas históricas.
Investimento elegível: 145.000 Euros
Apoio ON.2: 101.500 Euros

Projeto
"Projetos transversais" – Esta operação prevê a realização de alguns filmes com temáticas transversais
às diferentes áreas de programação, destacando-se o Making of da Guimarães 2012 Capital Europeia da
Cultura.
Investimento elegível: 179.500 Euros
Apoio ON.2: 125.650 Euros

Projeto
"Guimarães 2012 – Pensamento – Europa.Destinos" – Esta operação tem como principal objetivo o
lançamento de plataformas de discussão em torno da relação entre Portugal e a Europa, assim como a
promoção de iniciativas de cariz literário.
Investimento elegível: 179.500 Euros
Apoio ON.2: 125.650 Euros
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Promotor: Fundação Cidade de Guimarães
Projeto
"Embaixadas culturais" – Esta operação contempla a promoção da Embaixada Cultural de Guimarães
em Maribor, cidade da Eslovénia que este ano também celebra a Capital Europeia da Cultura, assim
como iniciativas que levam a oferta cultural de Guimarães a outras cidades europeias.
Investimento elegível: 179.500 Euros
Apoio ON.2: 125.650 Euros

Projeto
"Fundação Orquestra Estúdio" – Esta operação consiste na criação de uma estrutura musical
permanente que permita desenvolver ao longo do ano um ritmo regular de apresentações públicas do
grande reportório musical universal.
Investimento elegível: 700.000 Euros
Apoio ON.2: 490.000 Euros
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