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Com uma proposta de incentivo à cooperação cultural e educativa entre países de língua 
portuguesa, o Projeto Lá e Cá tem como objetivo promover o intercâmbio e criar diálogos 
culturais entre as principais cidades homônimas existentes no Brasil e em Portugal – ao todo 
são 88.  

O projeto está em sua primeira etapa, com a realização de uma ampla pesquisa em Portugal 
para levantamento de informações e mapeamento de oportunidades de sinergia e cooperação 
entre os dois países. 

O jornalista e escritor José Santos, idealizador do Lá e Cá, está em Portugal para cumprir uma 
jornada pelas cidades de Belmonte, Braga, Faro, Lisboa, Miranda do Douro, Óbidos, Porto, 
Sagres. Ao longo desse percurso, Santos onde produzirá fotos, vídeos, entrevistas e relatos de 
viagem, que serão postados no site do Projeto. O ambiente do site é interativo e, nele, o 
internauta encontrará fóruns, chats, enquetes e poderá postar seus comentários e contribuir 
para a realização do dicionário luso-brasileiro, de autoria coletiva. 

O material colhido por Santos em suas viagens será posteriormente transformado na “Coleção 
Lá e Cá”, composta por três livros para o público infantil e juvenil. Os temas e os personagens 
dos livros serão baseados em depoimentos selecionados pelo autor, com especial atenção para 
as crianças. Esses depoimentos serão contextualizados com um pouco da história de cada 
lugar, mapas de localização e informações sobre sua gente, cultura, gastronomia. 

Em Portugal, o projeto conta com o apoio da Embaixada de Portugal no Brasil, através do 
Instituto Camões e o Museu da Pessoa de Portugal. Já no Brasil, o Museu da Pessoa do Brasil, 
o Instituto Mauricio de Sousa,  a Litera – Construindo Diálogos, a CS3 Comunicação e o Tuiuiu, 
empresa que desenvolve ambientes colaborativos, são os apoiadores do projeto. 
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