
 

 

Designação do projeto | CineBanda 

Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000268 

Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região de intervenção | Leiria, Pombal, Torres Novas e Peniche 

Entidade beneficiária | Município de Leiria (Líder), Município de Pombal, Município de Torres Novas, Município de 

Peniche 

 

Data da aprovação | 02-03-2021 

Data de início | 04-01-2021 

Data de conclusão | 03-01-2022 

Custo total elegível | 291.900,01 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | (primeiro ano de programação): 291.900,01 (taxa de 100%) 

  

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Trata-se de uma candidatura de programação cultural em rede, apresentada em parceria/co promoção por quatro 

municípios da Região Centro: Município de Leiria (líder), Município de Pombal, Município de Torres Novas e Peniche. 

Este Projeto assenta nos seguintes objetivos:  

-Criar de um roteiro de Filmes-Concertos integrados em Património classificado, material e natural, de excecional valor e 

símbolo da identidade local. 

- Contribuir para a dinamização da economia regional, assumindo a cultura como um ativo, nomeadamente junto do 

turismo. 

- Construir uma rede com as estruturas locais, nomeadamente as associações culturais e artísticas e o ensino superior da 

região- valorização da dinâmica cultural e turística, com o intuito de produção de conhecimento sobre o território. 

- Divulgar o património local e fomentar a participação comunitária na criação cultural e artística.  

- Capacitar os músicos e artistas locais. 

- Criar repositórios locais do património fílmico nacional como testemunho da história recente. 

- Fazer o levantamento e identificação de filmes históricos de natureza documental ou do domínio da ficção, que versem 

as realidades dos diversos municípios, existentes nos arquivos da Cinemateca Nacional e da RTP e em coleções privadas a 

fim de deixar um legado que poderá ser exibido e/ou trabalhado em projetos de media arte. 

Resumo: 

CineBanda é um projeto que propõe um contributo inovador para a coesão territorial, unindo formação cultura musical 

com a materialidade e imaterialidade patrimonial que distingue cada um dos concelhos envolvidos. 

Partindo de músicos de sopros que predominam nas bandas filarmónicas, 8 compositores serão convidados a criarem a 

banda sonora de 8 criações fílmicas. Deste encontro, resultarão Filmes-Concertos que farão itinerância pelos 4 concelhos. 


