Designação do projeto |Os Caminhos da Religiosidade da Margem Esquerda do Guadiana
Código do projeto |ALT20-06-5141-FEDER-001141
Objetivo principal | Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património
natural e cultural
Região de intervenção |Alentejo
Entidade beneficiária |Campo Arqueológico de Mértola
Data da aprovação |26-05-2020
Data de início |01-10-2020
Data de conclusão |31-03-2022
Custo total elegível |22.170,76 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 18.845,15 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional |Não aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados
O objetivo principal do presente projeto é promover um turismo cultural centrado na religiosidade popular do
território de Mértola, nomeadamente na freguesia de Santana de Cambas e Corte do Pinto, na margem esquerda do
Guadiana, enquanto testemunho histórico e identitário da região. A religiosidade popular é uma marca identitária e
diferenciadora que torna este património único e, portanto, capaz de gerar uma atração específica em concorrência
com outros territórios, capaz de incrementar potencial de atração no número de visitantes da região, disseminando
pelo concelho benefícios sociais e económicos do turismo. Pretende-se assim, contribuir para a valorização e
divulgação do património cultural religioso local, aplicar o Know-how do CAM no domínio da preservação,
valorização e divulgação do património cultural, e responder à procura turística, através de parcerias com entidades
locais ligadas ao turismo cultural e religioso. O projeto, prevê, ainda, a promoção de valores ambientais e de
equilíbrio com a natureza.
Estruturou-se esta operação em 4 fases, onde se incluem as seguintes atividades:
i)
Estudo de Rota Turística Caminhos da Religiosidade na MEG;
ii) Ciclo de visitas in loco ao Património Religioso da MEG;
iii) Campanha promocional dos Caminhos da Religiosidade na MEG;
iv) Acompanhamento do projeto.
Com a dinamização e diversificação da oferta cultural através da valorização da religiosidade popular,
pretende-se contribuir para o desenvolvimento do território de Mértola, enquanto polo de atração turístico
Estado da operação: Em execução

