CANDIDATURA DE PONTE...NAS ONDAS ! AO REGISTRO DAS MELHORES
PRÁTICAS COM PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DA UNESCO

Estas são algumas das razões que a UNESCO valora da proposta para ser incluída no
REGISTRO DAS MELHORES PRÁTICAS COM O PATRIMÓNIO IMATERIAL:

• Favorece a cooperação entre comunidades de dois países vizinhos.
• Fomenta a participação dos jovens e de pessoas de diversas idades, fomentando uma
experiência intergeracional.

• Desenvolve uma educação de qualidade respeitando a igualdade de género.
• Difunde o património comum galego-português através de programas de rádio e televisão
realizados pelos jovens.

•
•
•
•
•
•
•

Promove atos de difusão e transmissão do património.
Realiza atividades participativas para mostrar o património vivo em constante evolução.
Elabora e recompila materiais educativos e de investigação sobre o património.
Forma aos docentes sobre o património cultural imaterial galego-português.
Incentiva a participação das famílias nos programas de rádio e de televisão.
Promove a recompilação de expressões do património imaterial galego-português.
Integra às pessoas portadoras nas atividades e na transmissão dos seus saberes no contexto
educativo formal e em contextos informais.

• Emprega as TICs e as redes sociais na difusão do património.
Desde o ano 1995 Ponte...nas ondas! tem desenvolvido, entre outras, as seguintes acções e
actividades :
1. Jornadas de rádio e televisão interescolares (20 edições) com a participação de escolas
galegas, portuguesas e de outras partes do mundo. Cada edição com uma temática
especí ca e na que participaram mais de um milhar de centros educativos.
2. Mostras da oralidade galego-portuguesa (12 edições) realizadas em Portugal e na Galiza
com pessoas portadoras, músicos e artistas que valorizam o património comum.
3. Encontros de jogos tradicionais (9 edições). Encontros de alunos e famílias para a

fi

transmissão dos jogos e os saberes tradicionais.

4. Promover a candidatura do Património Imaterial Galego-Português às Obras Mestres do
PCI da UNESCO. Apresentada em 2004 com o aval de Portugal e Espanha. A primeira
candidatura de património promovida por escolas de dois países.
5. Criação do portal do património imaterial galego-português: www.opatrimonio.org
6. Produção e edição dos livros-cd-dvd “Meninos Cantores”(2005) e “Meninos Cantores 2”
(2021) com centros educativos da Galiza e Norte de Portugal com a colaboração de músicos
galegos e portugueses. www.meninoscantores.com
7. Encontro de comunidades e pessoas portadoras do património, 1 PATRIMÓNIO PARA O
FUTURO. 2005. Melgaço. 2 jornadas inauguradas pela Ministra de Cultura de Portugal.
8. Certames de Recolha do Património Imaterial Galego-Português. Concursos para as
escolas galegas e portuguesas com actos de entrega de prémios na Galiza e Portugal. Os
trabalhos estão publicados no portal Web: www.opatrimonio.org
9. Congresso Internacional PONTES DE CULTURA, PONTES DE FUTURO ( 15 anos de
Ponte...nas ondas! ). 2010. Vigo e Melgaço. Concerto “Pontes no Atlântico”. 2010. Melgaço.
10. Edição do livro-disco “CORES DO ATLÂNTICO” em português e galego. 2010. Editado
no Brasil pela Universidade de Paraíba (2014). Web do projeto: www.coresdoatlantico.eu
11. Concerto de apresentação de Cores do Atlântico na ilha de San Simón (Galiza) com
artistas do Brasil, Guiné Bissau, Portugal e Galiza (2010).
12. Edição do livro-disco-dvd NA PONTE com Web do projeto (www.naponte.com) e
apresentações de um espectáculo “radio-visual" em direto.
13. Celebração do Dia Mundial da Rádio.
14. Lançamento do portal Web ESCOLAS NAS ONDAS (www.escolasnasondas.com) para
acolher as produções audiovisuais das escolas da lusofonia. 2015.
15. Aceite como ONG consultora do património inmaterial diante da UNESCO. 2016.

RECONHECIMENTOS:
2004. EBLUL (European Bureau for Lesser Used Languages): “MODELO DE BOA PRÁTICA
EDUCATIVA”
2005. XUNTA DE GALICIA: PRÉMIO GALIZA DE COMUNICAÇÃO
2005. AELG (Associação de Escritores em Língua Galega) : PRÉMIO “BONS E GENEROSOS”
2013. MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE (ESPANHA): “SELLO DE
BUENA PRÁCTICA IBEROAMERICANA”.
20013. COUTO MISTO. “JUIZ HONORARIO DO COUTO MISTO”
2014. CADENA SER. PRÉMIO ONDAS À “MELHOR COBERTURA INFORMATIVA DO
PATRIMÓNIO IMATERIAL GALEGO-PORTUGUÊS”
2016. UNESCO. “ONG CONSULTORA DO PATRIMÓNIO IMATERIAL”
2017. FUNDAÇÃO LOIS PEÑA NOVO. PRÉMIO “LOIS PEÑA NOVO”
2021. FUNDAÇOM MEENDINHO. PRÉMIO À TRAJETÓRIA COM O PCI

info: www.pontenasondas.org

