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• Construir um verdadeiro plano 
integrado de património visitável

• Consolidar sinergias

• Valorizar a vida dos residentes e 
dos migrantes

• Estruturar um plano de mobilidade 
regional

• Ligar o património a projectos de 
ensino, de gestão territorial e de 
ocupação dos idosos

• Aproveitar o HERITY para 
estruturar uma outra dinâmica até 
2020

O PONTO DE PARTIDA II
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UM INSTRUMENTO PARA O IYGU

• Um ponto de partida idêntico: o quotidiano 

das pessoas

• Uma preocupação semelhante: assegurar a 

convergência, a coerência e a qualidade 

das soluções

• Este é o momento de o Médio Tejo se 

projectar como região integrada de 

qualidade, conhecimento e sustentabilidade 



EX.1: CARNVAL – 21.10.2015

THE INTANGIBLE OUTPUTS OF CARNIVAL AND 

FEASTING. 

Understanding through the diversity of non-conventional 

behavior

• Carnival: from tradition, through feast, into knowledge. 

Materialities and identity: great Carnival traditions

• Subtle feasts: disruption within the norms 

• Awareness, happiness and tourism: dilemmas of 

contemporary feasting

• Creating a museum about carnival rituals



HERITAGE FOOD FARMING

• Roteiro turístico do Atlântico

• Marca internacional de qualidade 

associada ao Neolítico

• Cozinha de fusão

EX.2: GASTRONOMIA



EX.3: APHELEIA



• Os seres humanos e o ambiente

• Identidades culturais, diversidade 
cultural e relações interculturais

• Património Cultural

• Fronteiras e Migrações

• História, Memória e Política

• As Humanidades na sociedade 
digital

• É urgente promover novos 

comportamentos no quotidiano, com 

raízes na cultura do Ser e não na 

cultura do ter, como fundamento de 

uma harmonia com o ambiente, no 

seu sentido mais amplo.

Adama Samassekou

O Médio Tejo pode assumir-se como 

nuclear neste novo paradigma, com 

consequências decisivas nos domínios 

da educação, da competitividade, do 

turismo e do crescimento demográfico.

A SEQUÊNCIA



ENTENDER

No que nos mostramos somos ignorados

O abismo de alma para alma não pode ser ultrapassado

por nenhuma competênca ou truque de aparência

Até que no nosso íntimo sejamos preenchidos

quando elervarmos ao nosso pensamento o nosso ser

Nós somos os nossos sonhos das nossas almas

e os sonhos dos sonhos uns dos outros

F. Pessoa 1918, English Poems


