
 

 

 

 

 

Ciclo de Polinização distinguido nos Iberian Festival 

Awards na categoria de Best Cultural Programme 

 

O Ciclo de Polinização de Paredes de Coura acaba e ser distinguido com o National Winner da 

categoria Best Cultural Programme nos Iberian Festival Awards.  

Uma distinção que “demonstra o trabalho que a Câmara tem desenvolvido na área da cultura, 

mas também realça o papel de Nuno Alves e António Rafael, dos produtores e programadores 

culturais que trabalham com o Município”, reconheceu Vitor Paulo Pereira, presidente da 

Câmara de Paredes de Coura, para quem para além da importância dos parceiros da produção 

cultural há também uma inequívoca aposta de Paredes de Coura nestas áreas. 

“A Câmara de Paredes de Coura vê a cultura, a arte e a música como dimensões de um projeto 

educativo que queremos para o nosso território”, sublinhou Vitor Paulo Pereira, acrescentando 

que “a cultura é de certo modo uma escola invisível de aprofundamento da cidadania”, como 

são exemplo iniciativas promovidas pelo Município como a Escola do Rock, Arte em Peças, Lego 

Fan Weekend, Mundo ao Contrário e o ensino articulado de música, entre outras.  

Recorde-se que o Ciclo de Polinização de Paredes de Coura contemplou ao longo de 9 fins de 

semana, de junho a outubro, programas temáticos com música clássica, jazz e tradicional, 

privilegiando também atividades ao ar livre como caminhadas e workshops temáticos e 

artísticos, que pretendiam aproximar a população local e os visitantes da relação com a música 

e a natureza.  

Com esta iniciativa promovida pelo Município de Paredes de Coura, em parceria com 

a Associação Cultural LANDRA, Porta-Jazz e a Associação Cultural Rock'n'Cave, desenvolvida no 

âmbito do programa Cultura em Rede, procurou-se não só espalhar a música como veículo 

privilegiado da cultura, como também ampliar o impacto positivo de atividades musicais na 

região e na sua atividade turística.  
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