DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CODIGO DO PROJETO

Valorização da Aldeia de Mar – Castelo do Neiva

MAR-04.03.01-FEAMP-0328

REGIÃO DA INTERVENÇÃO
NORTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
Município de Viana do Castelo
DATA DE APROVAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

22/07/2020

02/01/2020

31/12/2021

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO DO
FEAMP

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

199 671,95€

169 721,16€

29 950,79€
*Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Objetivos
Promover o desenvolvimento local e a diversidade das economias das zonas pesqueiras,
através do empreendorismo, da promoção do emprego sustentável e com qualidade, da
promoção da inovação social e criação de respostas a problemas de pobreza e exclusão social.
Atividades
Um Mar de Tradições - Traje e Tradição – Exposição temática, de cariz etnográfico, que
abordará os Trajes de Pescadores e Sargaceiros de Castelo do Neiva (Manequins, Expositores
e Tablets) e a exploração das vivências e memórias na primeira pessoa das gentes locais
(Tablets), com um enquadramento regional do litoral vianense comparando-o com as
restantes Aldeias de Mar, pretende-se valorizar as práticas, usos e costume desta Aldeia de
Mar (Tablet e LCD).
Um Mar de Iguarias – realização de uma “mostra” de produtos gastronómicos do mar de
origem local (restaurantes locais com expositores e casas de madeira), associada a um festival
etnográfico e cultural, onde grupos folclóricos e etnográficos e associações desta Aldeia de
Mar, juntamente com grupos de regiões similares irão mostrar parte dos seus usos e
costumes.
Um Filme Promocional bilingue será outro elemento central deste projeto, dirigido a um
outro público alvo com uma comunicação mais apelativa inerente à riqueza, cultural, natural
e do património edificado desta Aldeia de Mar, alavancando o potencial de atração e o
interesse em visitar esta região.

Resultados:
O projeto - Aldeia de Mar – Castelo do Neiva - através da valorização da cultura marítima, da
promoção da gastronomia e produtos locais, assim como na divulgação do potencial turístico
desta Aldeia de Mar, irá contribuir para os objetivos da EDL, Litoral Norte (LN),
nomeadamente na promoção e valorização dos recursos diferenciadores do território, da
sustentabilidade ambiental, do património e da cultura marítima. O impacto deste projeto
será ainda visível no desenvolvimento do turismo de mar, no apoio ao empreendedorismo e
na promoção do Plano de Mar.

