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CELA - Connecting Emerging Literary Artists 

Óbidos integra projeto da Europa Criativa 
 
Nos passados dias 24 e 25 de Outubro, decorreu, em Bruxelas, a primeira reunião de trabalho do 
projeto - CELA - Connecting Emerging Literary Artists, sendo a Câmara Municipal de Óbidos um dos 9 
parceiros que integra projeto do Programa Europa Criativa. 
 
Este programa, que vai na sua segunda edição, decorrerá até 2023. O seu objetivo é o de aumentar a 
capacidade de uma nova geração de criadores literários para trabalhar numa escala internacional e para 
o público europeu. Permite uma cooperação transnacional intensiva entre escritores, tradutores e 
profissionais literários em início de carreira. 
 
O projeto proporciona um percurso de quatro anos (2019-2023) com formação, instrumentos e uma 
rede que visa tornar possível uma carreira internacional e estabelecer uma prática profissional 
integrada. 
 
Ao longo do projeto, as organizações literárias orientam os escritores, tradutores e profissionais 
literários e proporcionam-lhes um programa multinacional de residências, formação e master classes 
para os preparar para trabalhar no mercado europeu. Os participantes são ainda inseridos, por via de 
uma campanha de marketing internacional, numa digressão que passa por vários festivais europeus. 
 
Neste momento, as várias organizações que coordenam os projeto encontram-se no processo de 
seleção de escritores e tradutores para os próximos quatro anos. Cada cidade procura 3 escritores e 9 
tradutores. Para mais informação sobre as formas de participação, deverá contactar a Câmara Municipal 
de Óbidos através do seguinte e-mail, até dia 15 de novembro: obidosvilaliteraria@cm-obidos.pt ou, em 
alternativa, poderá consultar o website oficial do projeto www.cela-europe.com. 
 
O Projeto CELA conta os seguintes parceiros: 
Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Bruxelas, 
Bélgica) 
Passa Porta (Bruxelas, Bélgica) 
Ceské literární centrum (Praga, República Checa) 
Scuola Holden (Turin, Itália) 
Wintertuin (Nijmegen, Holanda) 

Krakowskie Biuro Festiwalowe (Cracóvia, 
Polónia)  
Camara Municipal de Óbidos (Óbidos, Portugal) 
Asociatia Editorilor din Romania (Bucareste, 
Roménia) 
Association KROKODIL (Belgrado, Sérvia) 
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