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Plano Municipal de Cultura “CulturFornos” 

2017 

 

 

Introdução 

 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres considera a CULTURA como um pilar fundamental para o 

desenvolvimento sustentável do concelho.  

Esta visão baseia-se no princípio de que a aposta na CULTURA não deve ser nunca encarada como um fim em 

si mesmo. Ao considerarmos a Cultura como um pilar fundamental para o nosso futuro coletivo, estamos a assumir 

que a mesma deve assumir um carácter transversal a toda a ação municipal. Assim, ter-se-á de ter em conta a 

importância da CULTURA no desenho das políticas de desenvolvimento económico, educação, ambiente, 

juventude, promoção do território e coesão social. 

Apostar na CULTURA, é apostar na capacitação dos nossos agentes culturais, no fomento da criatividade, da 

promoção e preservação no nosso rico património, no desenvolvimento económico do concelho e por último, mas 

não menos importante, na formação de melhores cidadãos. 

Apostar na CULTURA é apostar na nossa identidade e diversidade. 

É com base nestes propósitos, que o Município de Fornos de Algodres apresenta o Plano Municipal de Cultura 

“CULTURFORNOS”, que tem como principais objetivos, potenciar a IDENTIDADE local, o TRABALHO EM REDE, 

a consolidação da MARCA FORNOS DE ALGODRES, a aposta na DIVERSIDADE e a geração de impactos 

positivos na DINÂMICA SOCIAL E ECONÓMICA do concelho. 

Estamos cientes dos objetivos ambiciosos a que nos propomos, estando igualmente convictos de que possuímos 

a criatividade e as capacidades necessárias para, em conjunto com todos os fornenses, os conseguirmos alcançar. 
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Organização Geral do Plano Municipal de Cultura “CulturFornos” 

 

 

 

 

1 – Objetivos 

 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres, apresenta os principais objetivos do Plano Municipal de Cultura 

“CulturFornos”.  

 

Objetivos ambiciosos, mas claramente alcançáveis, com trabalho de equipa, espírito 

inovador e muita dedicação! 

 

 

2 – Eixos Estratégicos 

 

O Município de Fornos de Algodres para alcançar os objetivos a que se propõem, considera fundamental no âmbito 

da sua política cultural, apostar em cinco eixos estratégicos, nomeadamente: 

 

1 - Objetivos
2 - Eixos de 

Desenvolvimento 3 - Plano de Ação

Potenciar a 
IDENTIDADE 
Local

Trabalhar em 
REDE

Consolidar a 
MARCA Fornos 
de Algodres

Apostar na 
DIVERSIDADE

Criar Dinâmica 
SOCIAL e 
ECONÓMICA

A - Cultura É 
Formação

B - Cultura É 
Tradição, 
História e 

Património

C - Cultura É 
Literatura

D - Cultura É 
Juventude

E - Cultura é 
Associativismo 
e Voluntariado

Objetivos 
Alcançados
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2A – Cultura É Formação 

 

A aposta na formação dos agentes culturais existentes, e a criação de um ambiente propício ao aparecimento de 

novos agente, deve constitui-se como um eixo prioritário na política cultural do município. Apostar na formação é 

reforçar o sentido de pertença à comunidade local, é apostar da dinamização social e económica através das 

artes, é portanto, contribuir para uma comunidade focada na valorização das suas potencialidades criativas. 

 

2B - Cultura É Tradição, História e Património 

 

O Município de Fornos de Algodres dispõe de um vasto e rico património material e imaterial que se considera 

necessário preservar e potenciar. As ações a ser apresentadas no âmbito deste eixo estratégico devem ter o foco 

no reforço da identidade local e na promoção turística do concelho, através do reforço da marca Fornos de 

Algodres. 

 

2C - Cultura É Literatura 

 

A aposta na ligação da Biblioteca Municipal Maria Teresa Maia Gonzalez à comunidade é o principal vetor 

estratégico deste eixo. É para o município claro, que uma Biblioteca Municipal com capacidade para sair das suas 

próprias paredes, e assim democratizar o acesso à literatura, será um fator determinante para a coesão social, e 

para a diversidade que pretendemos promover no nosso concelho. 

 

2D – Cultura É Juventude 

 

A aposta na capacitação dos nossos jovens e o reforço da sua identificação com o município é um fator 

determinante para o sucesso das políticas locais. As ações a desenvolver no âmbito deste eixo, devem focar-se 

na potenciação da identidade dos jovens e na criação de uma comunidade tolerante para com a diversidade.  

 

2E - Cultura É Associativismo e Voluntariado 

 

A valorização do movimento associativo e a dinamização do voluntariado constitui um eixo estratégico fundamental 

na política cultural do município. O desenvolvimento de ações ao abrigo deste eixo, tem como objetivo maior, o 

reforço do trabalho em rede e a criação de uma dinâmica social e económica positiva para o nosso concelho.
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3 – Plano de Ação 

 

 

Eixo Estratégico Objetivos Gerais Objetivo Específico Ação Meta 

Cultura É Formação 

Fomentar o aparecimento de 
novos agentes culturais e 
dinamização social e 
socioeconómica 

Disponibilizar Professores para 
o Ensino da Música e 
Expressão Dramática 

Organizar as Atividades 
Extracurriculares 

Disponibilizar a oferta de 
atividade extracurricular de 
música e expressão dramática 
a todos os alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

Organizar um encontro de 
jovens músicos da região, que 
inclua alguns do nosso 
concelho, para formação e 
apresentação de espetáculo 
musical 

Organizar um Estágio de 
Orquestra Juvenil 

Realização do Estágio até ao 
final de 2017 

Apoiar o Ensino da música aos 
mais jovens 

Cumprir o Protocolo 
estabelecido com a Escola de 
Música da AHBVFA  

Ter no mínimo 15 jovens do 
concelho a frequentar a Escola 
de Música 

Afirmar a marca Fornos de 
Algodres através do 
desenvolvimento de um projeto 
internacional de Direção de 
Banda  

Apoiar o desenvolvimento do 
projeto da Academia Europeia 
de Direção de Banda 

Dar formação a 10 maestros 
proveniente de pelo menos dois 
países diferentes. 

 

 

 

mailto:geral@cm-fornosdealgodres.pt
http://www.cm-fornosdealgodres.pt/


 
 

                                 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA 

 
 
Estrada Nacional 16 * Apartado 15 * 6370-999 Fornos de Algodres                      Pln.CMFA.04.01 
Tel. + 351 271 700 060 * Fax. + 351 271 700 068                                                                                                                                                                                                    6 / 9                                                                                                                  
geral@cm-fornosdealgodres.pt * www.cm-fornosdealgodres.pt 

   

Eixo Estratégico Objetivos Gerais Objetivo Específico Ação Meta 

Cultura É Tradição, História e 
Património 

Reforço da Identidade Local e 
da Marca Fornos de Algodres 

Promover o produto endógeno 
de maior valor material e 
imaterial – Queijo Serra da 
Estrela 

Organização da Feira do Queijo 
Organizar a Feira do Queijo 
durante o mês de março 

Promover os valores da 
liberdade, da tolerância e da 
igualdade de oportunidade 

Realização de um espetáculo 
cultural 

Realização de espetáculo 
cultural no dia 25 de abril 

Comemorar o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 

Realização de concerto num 
local de elevado valor 
patrimonial 

Realização de concerto na 
Igreja Paroquial de Fornos de 
Algodres 

Valorização do Património 
Local  

Realizar uma caminhada 
associada a espetáculo cultural 
num monumento icónico para o 
concelho 

Realização da Rota das 
Formigas 

Potenciar o Turismo Religioso 

Organizar as Festas em honra 
a Nossa Senhora da Graça 

Organizar programa cultural de 
quatro dias 

Comemoração do Feriado 
Municipal – Festas em honra a 
São Miguel 1 

 

Democratizar o acesso à 
cultura 

Realizar espetáculos culturais 
nas freguesias do concelho 

Realizar até ao final de 2017 
pelo menos um espetáculo 
cultural em cada freguesia 

Conservação do Património 
Arqueológica 

Realizar ações de Conservação 
e Manutenção do Património 
Histórico e Arqueológico 

Realizar até ao final de 2017 a 
recuperação da Anta de Cortiçô 

 

                                                           
1 Devido ao facto das eleições autárquicas se realizarem no dia 1 de outubro de 2017, as comemorações em honra a São Miguel – 29 de setembro – serão apenas religiosas. 
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Eixo Estratégico Objetivos Gerais Objetivo Específico Ação Meta 

Cultura É Literatura 
Democratizar o acesso à 
literatura e promover a coesão 
social 

Fomentar o gosto pela leitura e 
escrita 

Promover três concursos 
literários – Escrita à mão, 
poesia e ilustração infantil 

Disponibilizar os trabalhos 
vencedores à comunidade 

Aproximar a Biblioteca 
Municipal Maria Teresa Maia 
Gonzalez da Comunidade 
Escolar 

Comemoração do Aniversário 
da Biblioteca Municipal 

Contactar com mais de 50% dos 
alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico no dia do Aniversário da 
Biblioteca Municipal 

Organizar Horas do Conto 
Organizar no mínimo 3 sessões 
de hora do conto até ao final de 
2017 

Comemoração do Dia do 
Pijama 

Participação de no mínimo 10 
crianças 

Aproximar a Biblioteca 
Municipal Maria Teresa Maia 
Gonzalez da comunidade idosa 

Realização do Projeto 
Biblioteca Itinerante 

Levar a Biblioteca a pelo menos 3 
lares do concelho até ao final de 
2017 

Aproximar a Biblioteca 
Municipal Maria Teresa Maia 
Gonzalez da comunidade em 
geral 

Realizar a Feira do Livro 
Organizar a Feira do Livro por um 
período de 2 semanas. 

 

 

 

 

mailto:geral@cm-fornosdealgodres.pt
http://www.cm-fornosdealgodres.pt/


 
 

                                 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA 

 
 
Estrada Nacional 16 * Apartado 15 * 6370-999 Fornos de Algodres                      Pln.CMFA.04.01 
Tel. + 351 271 700 060 * Fax. + 351 271 700 068                                                                                                                                                                                                    8 / 9                                                                                                                  
geral@cm-fornosdealgodres.pt * www.cm-fornosdealgodres.pt 

   

Eixo Estratégico Objetivos Gerais Objetivo Específico Ação Meta 

Cultura é Juventude 
Reforço da identidade e 
promoção da diversidade 

Despertar a curiosidade em 
públicos mais jovens 

Realizar espetáculos culturais 
de música e teatro  

Realizar pelo menos 2 
espetáculos culturais dirigidos 
aos jovens até ao final de 2017 

Reforçar a identidade dos 
jovens com o município 

Organizar o dia mundial da 
criança 

Ter a participar no dia mundial 
da criança mais de 85% dos 
alunos dos Jardins de Infância e 
1º Ciclo. 

Sensibilizar os jovens para a 
importância da preservação do 
meio ambiente 

Organizar o Festival da 
Biodiversidade de Fornos de 
Algodres 

Realizar as 3 atividades que 
compõem o Festival: LandArte, 
Seminário Ambiental e o 
Festival World Music Narciso do 
Mondego 

Promover atividades culturais 
durante as pausas letivas 

Organização das Férias 
Desportivas 

Disponibilizar a todos os 
participantes pelo menos uma 
manhã ou tarde, com atividades 
culturais. 

 

Eixo Estratégico Objetivos Gerais Objetivo Específico Ação Meta 

Cultura é Associativismo e 
Voluntariado 
 

Reforço do trabalho em rede e 
criação de dinâmica social e 
económica positiva 

Organizar uma atividade 
cultural comum a todas as 
freguesias 

Organizar o Cortejo de 
Oferendas  

Ter presente no mínimo 6 
freguesias 

Apresentar o trabalho das 
Associações Locais 

Organizar a mostra Associativa 
Ter a participar mínimo 6 
associações 

Divulgar e premiar o trabalho 
dos voluntários 

Organizar uma cerimónia de 
entrega de diplomas de 
voluntários 

Participarem no mínimo 10 
voluntários 
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Aprovado na reunião da Câmara Municipal realizada em 21 de julho de 2017 

O Presidente da Câmara Municipal 

António Manuel Pina Fonseca 
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