Designação do projeto | O.P.(us) – Ópera no Património
Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000015
Objetivo principal | Património natural e cultural; Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)
Região de intervenção | Leiria, Batalha, Pinhel, Viseu, Foz Côa e Coimbra
Entidade beneficiária | Município de Leiria (Líder), Município da Batalha, Município de Pinhel, Município de Viseu

Data da aprovação | 31-07-2017
Data de início | 01-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2019
Custo total elegível | 742.104,36 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 445.262,62 euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Esta candidatura foi apresentada pelo Município de Leiria, enquanto líder e beneficiário do projeto, em parceria
com as seguintes entidades igualmente beneficiárias: Município de Batalha, Município de Viseu e Município de Pinhel. O
programa “O.P.(us) – Ópera no Património” envolve ainda na qualidade de parceiros aderentes, nos termos da Cláusula
6.ª do respetivo Protocolo de Parceria, presente na reunião de câmara extraordinária de 27/10/2016, o Município de Vila
Nova de Foz Côa e a Universidade de Coimbra.
Este Programa assenta na realização de 18 obras referenciais da história da música a partir de uma estrutura
profissional que integra orquestra, coro e solistas, envolvendo programação genérica de residências artísticas onde estão
previstas realizações operáticas, concertos oral-sinfónicos e concertos de música de câmara no património em cada um
dos cinco concelhos envolvidos, além de um espetáculo a realizar em Coimbra.
A programação em cada município assume o caráter de “festival” em 4 dias consecutivos, com 7 concertos, sendo
que o total anual ascende a 36, contando com Vila Nova de Foz Côa e Coimbra.
Para além das residências artísticas, o Programa contempla ainda a realização de concertos pedagógicos para o
público escolar de cada território, ascendendo este número a 55 concertos por anos, correspondendo, na prática, a uma
segunda residência, esta com vertente cultural/pedagógica em cada território.
A operação apresenta, no total e em cada ano, cerca de 91 espetáculos, sendo o programa de ação apresentado
para os anos de 2017, 2018 e 2019, com realização entre 01/01/2017 e 31/12/2019.
A operação “O.P.(us) – Ópera no Património” tem como objetivo contribuir para a preservação dos valores naturais
e culturais, por via da sua conservação e valorização turística, enquanto fatores de competitividade e de desenvolvimento
económico, através de iniciativas que visem incrementar o turismo cultural, criar emprego e riqueza, valorizar os
equipamentos associados ao património e alargar os potenciais beneficiários e a captação de fluxos turísticos,
dinamizando os espaços culturais existentes, através de uma programação cultural em rede.
Este Programa assenta nas seguintes linhas de orientação estratégica:
- Criação de um roteiro de Música Operática em articulação com outras áreas de expressão artística e com o
Património nas suas diferentes vertentes;

- Contribuir para a dinamização da economia regional, assumindo a cultura como um ativo, nomeadamente junto
do turismo;
- Construir uma ponte com as estruturas locais, nomeadamente as escolas, através da participação destas na
organização e realização dos eventos integrantes do roteiro.

De acordo com os pressupostos gerais do Programa de Ação foram aprovadas as seguintes componentes de
investimento:
Componente ‘Publicidade e Divulgação’, com um investimento total de 93.111,00€ e elegível de 34.678,16€ (com IVA
incluído) distribuídos por parceiro da seguinte forma:
 Município de Leiria – 9.528,48€
 Município da Batalha – 8.383,23€
 Município de Pinhel – 8.383,23€
 Município de Viseu – 8.383,23€
Componente ‘Outros serviços’, com um investimento total de 718.981,42€ e elegível de 693.563,20€ (com IVA incluído)
distribuídos por parceiro da seguinte forma:
 Município de Leiria – 173.390,80€
 Município da Batalha – 173.390,80€
 Município de Pinhel – 173.390,80€
 Município de Viseu – 173.390,80€
Componente ‘Equipamento de informática’, com um investimento total de 7.822,80€ e elegível de 7.822,80€ (com IVA
incluído) distribuídos por parceiro da seguinte forma:
 Município de Leiria – 1.955,70€
 Município da Batalha – 1.955,70€
 Município de Pinhel – 1.955,70€
 Município de Viseu – 1.955,70€
Componente ‘Investimentos incorpóreos’, com um investimento total de 6.266,71€ e elegível de 6.040,20€ (com IVA
incluído) distribuídos por parceiro da seguinte forma:
 Município de Leiria – 1.510,05€
 Município da Batalha – 1.510,05€
 Município de Pinhel – 1.510,05€
 Município de Viseu – 1.510,05€

