
PLANO MUNICIPAL DA CULTURA 

A Cultura, na sua dimensão holística de grande amplitude semântica, tem assistido 

à crescente densificação do seu papel enquanto agente que intervém em campos 

tão diversificados como o património, a criação artística, a interculturalidade, a 

produção artesanal, as culturas ditas eruditas e as culturas ditas populares, a 

gastronomia, entre outras manifestações diversas, considerada sempre como 

identidade advinda de uma relevante herança social. 

É inegável e revitalizante a dinâmica cultural e social que várias entidades (juntas 

de freguesia, coletividades recreativas, culturais, desportivas ou até de âmbito 

social) têm vindo a incrementar no concelho de Vinhais com iniciativas da mais 

diversa índole, reafirmando desta feita uma singular, notória e notável exuberância 

do que é a própria identidade etnológica plural, heterogénea e, ao mesmo tempo, 

coesa que caracteriza o território do concelho de Vinhais. 

Este pluralismo sustenta e consolida uma cultura inovadora, descentralizada, 

recetiva e proativa, promotora da cidadania. 

No concelho de Vinhais, a Política Cultural do Município propõe-se para o ano de 

2015 dar continuidade às linhas estratégicas que têm norteado a sua atuação, 

nomeadamente: 

-  Estimular, planificar e promover políticas adequadas a garantir o acesso, a 

fruição e a criação cultural e artística, assim como a preservação, defesa e 

valorização do património cultural; 

-      Estimular, apoiar e implementar ações coerentes que favoreçam a 

democratização da Cultura, entendida na sua mais ampla pluralidade; 

-  Incentivar o desenvolvimento de um público culturalmente atento e 

participativo, percorrendo caminhos inovadores e desenhando múltiplos 

programas de cooperação entre instituições diversas; 

-  Potenciar a cultura como alavanca para o desenvolvimento em políticas de base 

territorial; 



-  Identificar e avaliar as principais oportunidades dos clusters culturais num 

contexto territorial local e regional; 

-  Difundir a ideia da Cultura, com a sua polivalência identitária, como uma mais-

valia para o concelho de Vinhais, e potenciar esta ideia com as designações de 

âmbito vinculativo; 

-   Entender a Cultura como uma componente transversal a todas as áreas de 

aprendizagem, potenciadora da melhoria da qualidade de vida das populações e da 

valorização dos lugares; 

-  Preservar e divulgar o legado cultural etnográfico de relevante significado para a 

identidade e memória coletivas do concelho de Vinhais; 

-     Inventariar, preservar, estudar e divulgar os testemunhos do património 

arquitetónico, arqueológico e geológico do concelho de Vinhais; 

-   Inventariar, preservar, estudar e divulgar os testemunhos do património 

cultural móvel, imóvel e imaterial do concelho de Vinhais; 

Para a prossecução destes objetivos, o Pelouro da Cultura do Município de Vinhais 

propõe-se organizar e apoiar projetos vários (no respeito e cumprimento do 

princípio da equidade que tem assistido a este Executivo e respeitando sempre o 

preceituado legal em vigor), nas seguintes áreas de intervenção: Dança, Teatro, 

Música, Tradições Regionais e Artes e Ofícios, dinamização de 

espaços/equipamentos culturais e ações de salvaguarda e valorização do vasto 

património histórico e cultural do Concelho de Vinhais. 

  


