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“Escritores a Norte” para promover a Cultura e a região 

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) lançou o projeto “Escritores a Norte”, que vai promover alguns 
escritores portugueses “ilustres” e os espaços que lhes são dedicados, de forma a dinamizar a Cultura e a região 
norte. No âmbito deste projeto foi criado um portal online www.escritoresanorte.pt – onde é possível encontrar toda 
a infromação sobre as casas-museu envolvidas no projeto e os escritores e património associados –, vai ser 
lançado um livro e vão ser produzidos nove documentários. 

“Hoje as pessoas querem visitar um território que se diferencie e nós entendemos que utilizar estes vultos da cultura 
nacional, que têm uma relação próxima com o norte, seria uma boa forma de valorizar o território e, 
simultaneamente, divulgar os valores da cultura”, afirmou António Ponte, diretor da DRCN, citado pela agência 
Lusa. Segundo o responsável, este projeto “visa criar um conjunto de instrumentos de promoção da região do ponto 
de vista cultural, através da valorização de algumas das suas figuras mais ilustres”. 

Numa primeira fase estão envolvidas nove casas-museu: Quinta das Quintãs (sobre os escritores Domingos 
Monteiro, Pina de Morais e Graça Pina de Morais), Espaço e Casa Miguel Torga, Casa de Camilo Castelo Branco, 
Fundação Arthur Cupertino de Miranda (Mário Cesariny), Casa Museu Ferreira de Castro, Casa Museu Guerra 
Junqueiro, Casa Museu Aquilino Ribeiro, Fundação Eça de Queiroz e Casa Museu José Régio. 

O livro, com o mesmo nome do projeto, vai ser editado em quatro línguas (Português, Inglês, Francês e Espanhol) e 
vai ter uma tiragem de 6.000 exemplares. Relativamente aos nove documentários, estes vão resultar numa série de 
televisão, que depois será lançada em formato DVD. 

O projeto “Escritores a Norte, vidas com obra em casas d’escritas”, desenvolvido pela DRCN, representa um 
investimento de 145 mil euros. 
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