Designação do projeto | O Rio que Nos Une
Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000257
Objetivo principal | Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS III)

Entidade beneficiária | Município de Soure

Data de aprovação | 11-03-2021
Data de início | 01-03-2021
Data de conclusão | 28-02-2022

Custo total elegível | €91.848,74
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - €91.848,74
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A operação visa implementar uma programação itinerante e em rede nos Municípios de Soure, Figueira da
Foz e Montemor-o-Velho, assente numa oferta diversificada de atividades em torno do património natural e
cultural associado ao Rio Mondego, património este que interliga os três territórios através de uma
linguagem natural (paisagem) e cultural (património) comum, facto que deu origem à designação assumida.
Para além foco nas comunidades locais dos três Municípios e municípios periféricos, é pretensão dos
promotores captar fluxos turísticos relevantes a nível nacional e contribuir para a criação de novos públicos,
com vista à valorização turística da Região de Coimbra. O património e a natureza serão os palcos naturais
desta programação, a qual envolverá diversos agentes artísticos locais, fomentando a sua retoma e
possibilitando novas experiências às populações locais, incentivando a sua participação ativa ao longo de
todo o projeto. A operacionalização do racional proposto assenta num conjunto diversificado de atividades
transversais aos três municípios, listadas abaixo:
- Atividade 1. Música Original e Vídeo Clip com os Agentes Artísticos Locais
- Atividade 2. Aqua Show – Instalação Multimédia no Rio
- Atividade 3. Música no Rio
- Atividade 4. Património com Música
- Atividade 5. Balão de Ar Quente Experience
- Atividade 6. Arroz Fest
- Atividade 7. Rota Intermunicipal dos Arrozais
- Atividade 8. 30 Voltas da Roda – Memórias e Experiências do Arroz no Baixo Mondego
- Atividade 9. Pacote de Serviços Integrados de Comunicação
- Atividade 10. Artistas Nacionais
- Atividade 11. Contratação de Agentes Artísticos Locais.

