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Esta é a 3.ª Newsletter do Projeto VAR.oR - Conhecimento implicito emergente para uma valorização 
sustentável do patrimônio cultural em comunidades rurais e periféricas”. O VALOR está agora no último 
trimestre, quando as entidades parceiras irão começar a testar os resultados desenvolvidos e animar as 
associações locais pertencentes ao festival e a utilizar os recursos do VALOR - leia abaixo para saber mais 
sobre os nossos planos.

Observatório Online

Recursos Online
Se está interessado em saber mais sobre o projeto e os seus desenvolvimentos, por 

favor, visite o site do projeto: 
https://www.culturalfestivals.eu/

E lembre-se que também pode encontrar-nos no Facebook:
https://www.facebook.com/culturalfestivals.eu/

The content of this publication is the sole responsibilty of the 
publisher and the European Commission is not liable for any use 
that may be made of the information.

Como parte do projeto VAL.oR, os parceiros tiveram como objetivo trabalhar com as associações locais 
do festival para produzir uma série de estudos de caso locais e mostrar perfis de festivais de sucesso. 
Estas apresentações incluem entrevistas em vídeo, entrevistas em áudio e estudos de casos escritos. 
Nos últimos meses, os parceiros na Bulgária, Irlanda, Itália, Romênia, Finlândia e Portugal têm vindo a 
realizar entrevistas com organizadores de festivais locais para saber dos apoios que recebem ao 
organizar o seu festival, o que os motivou a estabelecer o festival e os planos futuros. Os primeiros 
resultados estão agora prontos para serem apresentados online através de um observatório online 
personalizado. O Observatório Online será exibido neste link em abril: https://www.culturalfestivals.eu/en/
outputs/o5-on-line-observatory-e-learning-portal,  fique atento às primeiras entrevistas em áudio e vídeo 
dos festivais de sucesso. Organiza um festival num dos nossos países participantes? Gostaria de ser 
incluído no Observatório Online? Em caso afirmativo, entre em contacto com os seus parceiros locais do 
projeto através do site da VAL.oR para agendar a sua entrevista.
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A Conferência Final do VALOR será sediada por 
Speha Fresia, em Roma, Itália, na quarta-feira, 
23 de outubro. Este evento contará com a 
participação de membros da associação local 
do festival, educadores, organizações 
comunitárias e formuladores de políticas, 
tomadores de decisão e agências estatutárias 
que trabalham no setor de patrimônio cultural e 
eventos na Itália. Ele fornecerá o estágio para 
os parceiros do projeto lançarem oficialmente 
todos os materiais de formação, ferramentas de 
mentoria, guias e plataformas on-line 
desenvolvidas pelo consórcio durante a vida útil 
do projeto. Para saber mais sobre a 
conferência, para saber mais sobre os 
palestrantes convidados e o programa para o 
evento, aceda à nossa página no Facebook, 
onde estará lá as atualizações

O que se segue?
Na reunião em Lousada, os parceiros trocaram 
ideias sobre como irão planear e oferecer eventos de 
formação e animação nas comunidades locais para 
aumentar a consciencialização sobre o projeto 
VALoR. Esses eventos de formação e divulgação irão 
dar aos parceiros uma oportunidade única de animar e 
envolver voluntários locais no planeamento de 
eventos culturais e festivais de sucesso. Nesses 
eventos, os parceiros também planeam realizar o 
programa de mentoria, que reunirá voluntários 
experientes com novos recrutas para garantir o 
sucesso contínuo dos eventos culturais locais. A 
primeira volta de formação na Irlanda para os 
organizadores do festival está prevista para maio de 
2019; com parceiros na Itália, Romênia, Bulgária e 
Portugal planeando oferecer formação através de 
oficinas informais e aprendizagem a realizar durante os 
meses de verão. Para saber mais sobre as 
toportunidades de formação disponíveis em qualquer 
um dos países parceiros, sinta-se à vontade para 
entrar em contacto com o seu parceiro local através da 
plataforma on-line VALOR e registrar o seu interesse!

4.ª Reunião em Portugal
A quarta reunião do projeto foi organizada pelo 
Município de Lousada em abril de 2019. Os 
parceiros da Itália, Portugal, Roménia, Irlanda, 
Bulgária e Finlândia reuniram-se para discutir o 
progresso do projeto e planear a próxima fase do 
projeto. Durante a reunião, os parceiros 
realizaram discussões de mesa-redonda para 
partilhar planos de como irã organizar e 
desenvolver o Festival Cultural e o Currículo de 
Gestão de Eventos com entidades e 
voluntários locais do festival. O quarto encontro 
deu aos parceiros uma grande oportunidade de 
planear o encerramento do projeto e a 
conferência final!
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