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RESUMO  

Tendo como primado fundamental a necessidade de desenvolvimento do território, baseado no conceito 
crucial de sustentabilidade, o Ecomuseu da Cordinha  Terra Viva tem como objetivos inventariar o 
património cultural material e imaterial do território da Cordinha, concelho de Oliveira do Hospital, 
distrito de Coimbra, Portugal, tendo em vista a sua posterior recuperação, salvaguarda e valorização, 
especialmente os exemplos que apresentem particular interesse patrimonial.  
Tratando-se de uma zona predominantemente rural, os bens patrimoniais relacionados com as atividades 
agrícolas, a arquitetura popular e o modus vivendi comunitário serão o alvo privilegiando da estratégia 
do EmC  Terra Viva, proporcionando o reencontro com a identidade cultural local, numa perspetiva de 
desenvolvimento sustentável. 
Uma vez que, atualmente, os interesses económicos são indissociáveis das políticas de desenvolvimento, 
o EmC Terra Viva visa encontrar mecanismos que permitam a criação de riqueza na região, através da 
conceção de fontes de rendimento alternativas, incentivo a novas ideias de negócios que gerem postos de 
trabalho e atraiam investimento, tendo como recursos primários o potencial endógeno local. 
Nesta perspetiva, o EmC  Terra Viva, assumindo o papel aglutinador de parcerias público-privadas, 
facilitará a dinamização de projetos de vocação turística, que aproveitem o património cultural rural, 
diversificando a oferta de produtos e serviços, passível de transformar a região no polo de atração turísti-
ca. 
O EmC  Terra Viva anseia ser um espaço de memória vocacionado para o desenvolvimento, rumo a um 
futuro auspicioso. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Ecomuseu; Território; Turismo; Património cultural; Património rural, 
Desenvolvimento local. 
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ABSTRACT   

With the fundamental primacy of the need for the development of the territory, based on the key concept 
of sustainability, the Eco-museum of Cordinha - Terra Viva aims at inventorying the intangible and the 
material cultural heritage of the Cordinha territory, in the municipality of Oliveira do Hospital, in the 
Coimbra district, Portugal, in order to carry out its subsequent recovery, safekeeping and appreciation, 
specially the examples that present particular heritage interest.  
Being a predominantly rural area, the patrimony assets relating to the agricultural activities, the popular 

- Terra 
Viva, providing the reunion with the local cultural identity, in a perspective of sustainable development. 
Since, currently, the economic interests are inseparable from the development policies, the EmC - Terra 
Viva aims to find mechanisms for wealth creation in the region, through the design of alternative sources 
of income, encouraging new business ideas that generate jobs and attract investment, having as primary 
features the local endogenous potential. 
In this perspective, the EmC - Terra Viva, assuming the unifying role of public-private partnerships, faci-
litates the energizing of tourist projects, which harness the rural cultural heritage, diversifying the range 
of products and services, bound to transform the region into a pole tourist attraction. 
The EmC - Terra Viva longs to be a memory space devoted to the development towards a brighter future. 

 

KEYWORDS  

Eco-museum; Territory; Tourism; Cultural heritage; Rural heritage; Local development. 
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INTRODUÇÃO  
 

 
The fresh air moves like water round a boat. 

The white clouds wander. Let us wander too. 
The whining, wavering plover flap and float. 

That crow is flying after that cuckoo. 
Look! Look!... They're gone. What are the great trees calling? 

Just come a little farther, by that edge 
of green, to where the stormy ploughland, falling 

wave upon wave, is lapping to the hedge. 
Oh, what a lovely bank! Give me your hand. 

Lie down and press your heart against the ground. 
Let us both listen till we understand 

each through the other, every natural sound...  
I can't hear anything today, can you, 

Cuckoo! Cuckoo!  
Harold Monro1 

 

Está cientificamente reconhecida a importância da Cultura para o desenvolvimento económico e social 

de determinadas regiões, enquanto destinos turísticos. Todavia, a meta é a de garantir o desenvolvimento 

sustentável destes destinos, conceito que se traduz no equilíbrio entre a satisfação do turista e das populações 

locais, e demais intervenientes, na preservação dos vários recursos naturais e culturais e na sustentabilidade 

económico-financeira, cultural e ambiental.  

Estes recursos constituem o património de uma comunidade e são a materialização do potencial endó-

geno dessa mesma comunidade. O património pode ser encarado como uma realidade complexa. O conceito 

de património é muito abrangente, nele podemos encontrar as tradições, os hábitos e costumes, o modo de 

organização das populações, que designamos de património cultural imaterial (PCI), passando pelos vestí-

gios arqueológicos, pelos monumentos, pela paisagem natural e humanizada, pela arquitetura popular, inte-

grados no património material.  

Atualmente, verificam-se mudanças acentuadas nas motivações da procura turística que, tendencial-

mente, pretende consumir serviços especializados que proporcionem experiências únicas e memoráveis. Do 

mesmo modo, é evidente a necessidade contemporânea de fuga do bulício da vida quotidiana, elegendo-se 

destinos autênticos, que possibilitem o reencontro com o meio natural e os rituais de comunhão do Homem 

consigo mesmo e com a Natureza. 

Partindo destes pressupostos, com este projeto aplicado, resultado da interseção das linhas de investi-

-se 
                                                           

1 Disponível em http://www.rtp.pt/antena2/?t=John--Ireland.rtp&article=528&visual=16&layout=27&tm=23&autor=586, consultado a 
11/07/2013. 



O património rural como recurso propulsor do desenvolvimento turístico local   
Proposta de criação do Ecomuseu da Cordinha 

20 

analisar as potencialidades do património no desenvolvimento do sector turístico, a nível regional e local, 

nomeadamente através dos recursos rurais do concelho de Oliveira do Hospital, mais propriamente da região 

da Cordinha.  

Encravada entre os rios Seia e Mondego, protegida pelas serras da Estrela e do Caramulo, no coração 

da Beira Serra, a Cordinha ocupa um planalto que, pela sua posição geográfica, apresenta características 

ideais para o desenvolvimento da agricultura e pastorícia. Esta realidade sempre foi explorada pelos habitan-

tes locais, que organizaram as suas vidas de acordo com os ciclos agrícolas. Assim, foram criando a sua cul-

tura, transmitindo-a de geração em geração, chegando aos nossos dias inúmeros vestígios construídos e ima-

teriais, testemunhos de uma relação simbiótica entre o Homem e a Natureza, a qual convém valorizar, recu-

perar e divulgar.  

Neste sentido, após o levantamento dos recursos patrimoniais locais (que ainda subsistem e apresen-

tam fortes potencialidades se forem recuperados, que promovem a diferenciação e permitem a participação 

ativa dos turistas no modus vivendi local), verificou-se a existência de condições propícias para a criação de 

um espaço museológico, não no sentido clássico da muse-ologia, mas aplicando o modelo, relativamente 

recente, da nova museologia, a qual defende a exposição e usufruto do património natural e cultural, material 

e imaterial, na sua origem, num contexto geográfico lato, mas homogéneo  o ecomuseu. Pretende-se a cria-

ção de um produto turístico devidamente estruturado, assente numa ótica de criação de parcerias público-

privadas, a montante (criação do produto) e a jusante (divulgação e comercialização).  

Pretende-se que este produto, para além dos fatores de atratividade criados a pensar na procura, seja 

motor de desenvolvimento local, na medida em poderá proporcionar fontes de receitas adicionais a diversos 

atores económicos locais, ligados à indústria turística tradicional (hotelaria e restauração) e a outros que, por 

representarem a cultura local, podem vender os seus produtos e serviços aos potenciais turistas. Falamos de 

produtores agrícolas e de produtos alimentares endógenos, típicos e artesanais. 

Desta forma, os objetivos definidos para este projeto são: 

1. o levantamento e  a interpretação do papel do património rural de uma zona, bem definida geografi-

camente, nas suas valências materiais e imateriais, como recurso turístico significativo e rentável; 

2.  a compreensão das práticas agrícolas tradicionais e outros valores etnográficos, aliados à atividade 

turística, os quais podem contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma região, criando fonte 

de riqueza e, consequentemente, alternativas viáveis para a população local; 

3.  a identificação de medidas de intervenção para a valorização cultural; 

4.  a definição de um plano de desenvolvimento turístico local, assente na proposta de criação de um 

núcleo dinamizador  ecomuseu - passível de concretizar objetivos sociais, culturais, económicos e 

ambientais expressivos.    
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FIGURA 1  MODELO EXPLICATIVO HIPOTÉTICO 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Tendo em conta o modelo proposto, iremos apresentar o estado da arte de cada um dos elementos, ou 

seja, das variáveis que compõem o modelo: ecomuseu, património rural e desenvolvimento turístico susten-

tável. 

Posteriormente, pretende-se provar ou negar as seguintes hipóteses: 

 Hipótese 1: o património rural de uma região potencia a oferta de um produto turístico baseado em expe-

riências. 

 Hipótese 2: o turismo de experiências induz o desenvolvimento sustentável de uma região. 

 Hipótese 3: o património rural de uma região constitui um recurso com potencialidades para contribuir 

para o respetivo desenvolvimento sustentável.  

Para levar a cabo este trabalho e a alcançar os objetivos propostos, fizeram-se opções metodológicas. 

Selecionaram-se, assim, a análise documental, a observação direta e as entrevistas, procedimentos que permi-

tem estudar em profundidade um fenómeno atual. 

Relativamente à análise documental, foram utilizadas diversas fontes: pesquisa bibliográfica (literatura 

técnica e outra); consultas na Internet; análise de projetos (públicos, privados ou mistos) que desenvolvam 

atividades turísticas baseadas em recursos rurais e relativos a ecomuseus.  

Foram efetuados contactos com instituições representativas das freguesias da região da Cordinha, para 

o levantamento in loco e registo fotográfico do património rural construído, tomando nota do seu estado de 

conservação. Das diversas deslocações à Cordinha, resultaram um diversificado arquivo fotográfico e um 

conjunto de testemunhos de habitantes. Estas pessoas deram um contributo importante para este projeto, 

dado serem conhecedores privilegiados da sua terra. Porque a conhecem bem e a amam, são os melhores 

veículos para ajudarem a identificar e descrever o património existente, nomeadamente o imaterial. 

Desta análise bibliogr

propulsor do desenvolvimento turístico local  

por três capítulos, que a seguir explicitaremos. 

Desenvolvimento 
turístico sustentável Património rural 
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No Capítulo I, faz-se uma revisão bibliográfica sobre o património. Começa-se por definir cultura e o 

património cultural como resultado daquela e interliga-se a Cultura com o Turismo. Estreita-se o âmbito do 

património cultural para o património rural, procedendo-se à sua definição, classificação, contributos para o 

desenvolvimento local e formas de gestão. Termina-se o capítulo com uma reflexão sobre as relações entre o 

setor do turismo e a agricultura, produtos locais e gastronomia, ofícios tradicionais e artesanato e PCI. 

O capítulo seguinte é dedicado ao tema da musealização do património, apresentando-se um resenha 

da evolução da nova museologia, clarificando-se o conceito e as premissas dos ecomuseus, procurando retra-

tar a realidade portuguesa e, mais uma vez, esclarecer a ligação entre o Turismo e a Ecomuseologia. 

No capítulo III, apresenta-se o projeto do Ecomuseu da Cordinha (EmC  Terra Viva). Após uma bre-

ve caracterização das freguesias que constituem o território em estudo, expõem-se os pressupostos que leva-

ram à formulação deste projeto. Segue-se a descrição dos vários espaços museológicos do ecomuseu, o plano 

de atividades de animação e a estratégia de marketing a aplicar.  

Termina-se este trabalho com algumas considerações finais, que pretendem ser uma reflexão sobre o 

projeto aplicado, em geral, e sobre os objetivos alcançados, em particular. Tecem-se, finalmente, algumas 

apreciações que poderão conduzir a investigações futuras. 
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CAPÍTULO I  PATRIMÓNIO RURAL: UM VETOR DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

1. PATRIMÓNIO CULTURAL 

 
 

Do património construído ao imaterial, da casa rural em extinção ao núcleo museológico, da música às 
manifestações populares de teatro, tudo permite dar, ou parecer dar, sentido ao lugar. 

Cravidão (2006: 273) 
 

 

Os traços materiais são os testemunhos que mais se manifestam e que mais duráveis são dentro de uma 
cultura. De muitas civilizações passadas, é tudo o que nos resta. 

Marcel Maget, citada por Nogueira (2001) 
 
 
 

1.1. CULTURA E PATRIMÓNIO CULTURAL 
 
O conceito de cultura tem sofrido transformações ao longo dos tempos, acompanhando evoluções tec-

nológicas, ideológicas, de ordenamento territorial e dos hábitos e costumes das sociedades, apresentando 

uma pluralidade de interpretações. De maneira mais abrangente, engloba o quotidiano de uma população, 

contemplando as atividades laborais, domésticas, familiares e de lazer, a relação com a terra, os valores, as 

crenças, os usos e costumes e as tradições, edificados ao longo dos tempos e gerações até à contemporanei-

dade.  

O termo cultura aplica-se a formas distintas, 

monumentos e paisagens humanizadas, ou plasmando-se simplesmente no termo 

2005: 8) 

Monteiro (2006: 30), citando Ferreira (1983), define cultura como um conjunto de modelos de com-

portamento, de usos e costumes, de instrumentos e objetos, utilizados por uma população, normalmente limi-

tada a um espaço geográfico definido. Castro (1999) refere que a cultura é uma realidade resultante de um 

processo histórico, mas que não deve fechar-se em si própria, devendo ser dinâmica, criadora e inovadora.  

Provavelmente, uma das mais representativas alterações, que contribuíram para as definições contem-

porâneas de cultura, foi o reconhecimento da cultura popular como forma integrante da cultura de uma soci-

edade, com o mesmo valor que a cultura erudita. Tendo em consideração a temática deste trabalho, este pro-

gresso é de importância fulcral.  

No quadro seguinte, apresenta-se a diferenciação entre os conceitos de cultura popular e erudita: 
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Cultura erudita Cultura popular 

 A partir do século XVI, começou a con-
solidar-se uma cultura erudita, alta cultu-
ra ou cultivada, exclusiva de classes soci-
ais mais elevadas; 

 Estes grupos sociais eram mecenas e os 
principais compradores das obras produ-
zidas pelas elites de criadores culturais; 

 Após a II Guerra Mundial, o usufruto das 
artes começou a depender dos grupos cul-
turais e não tanto das classes sociais. 

 Conceito recente, emergente desde o século XVIII, 
acompanhando o processo de urbanização; 

 Divulgada pelo romantismo, ocupa no imaginário da 
burguesia oitocentista as memórias de uma socieda-
de a perecer, marcada por uma cultura campestre; 

 Surge dividida em múltiplas manifestações: arte 
(artesanato e ofícios tradicionais), teatro, folclore, 
música (cantares populares), arquitetura, festas e 
romarias, gastronomia, poesia, atividades de lazer; 

 Descreve a realidade social das comunidades rurais 
de forma limitada, dada a miscelânea de elementos 
da cultura de massas que foram absorvendo com 
algumas referências culturais originais.  

QUADRO  1 - DISTINÇÃO ENTRE CULTURA ERUDITA E POPULAR 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, BASEADO EM MONTEIRO (2006: 31) 

 

A cultura popular é transmitida sobretudo, oralmente, de pais para filhos e apreendida em cada ge-
ração. Os saberes do Povo exprimem conhecimento vindo da experiência, hábitos e rituais que se tornaram 
tradições. Neles a devoção religiosa e a crença (nos fenómenos e na natureza) misturam-se harmoniosamen-
te. A expressão oral e as actividades de lazer caracterizam o meio que as populações conheciam e as regras 
sob as quais viviam. 

Ceira e Alva  Cooperativa de estudos e serviços de apoio ao desenvolvimento local, CRL 
(2005: 13) 

 

As manifestações materiais de cultura, sejam eruditas ou populares, geradas pelo Homem, existem 

num espaço e num período temporal. Algumas destas manifestações vão-se expirando, esgotadas a sua fun-

cionalidade e significado, enquanto outras sobrevivem, transpondo a época dos seus criadores, acumulando-se 

a outras expressões materiais e imateriais. (Monteiro, 2006: 42) 

São estas manifestações que se prolongam no tempo que constituem o património de uma comunidade. 

O património cultural encontra-se ligado ao conceito de cultura, especificando determinados elementos numa 

cultura que são particulares e significativos para a definição da identidade dos lugares. (Monteiro, 2006: 37)  

De acordo com Choay (1999), o património é uma base i-

mensões planetárias e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que consagram a 

 relevância à vertente ma-

terial do património, ignorando a parte imaterial que compõe o conjunto patrimonial de uma cultura. 

A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, através da Declaração 

de Caracas propõe uma definição 

uma nação, de uma região ou de uma comunidade é composto por todas as expressões materiais e espirituais 

 

Silva (2005), define património, segundo uma aceção clássica, como o legado herdado do passado e 

que é transmitido às gerações futuras. Refere ainda que não se pode restringir o património aos vestígios 

tangíveis do processo histórico. 
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Assim, a utilização da palavra Património refere-se aos testemunhos dos modus vivendi, gravados no 

património material e imaterial de uma localidade, região ou país, dando origem a outra interpretação de 

cultura que se reporta ao chamado sector cultural. (Lima, 2010) 

A definição de património cultural constante na Lei de Bases do Património Cultural Português é mais 

ampla, consistindo num conceito vasto e integrador, que abrange tanto os bens materiais de interesse cultural 

relevante, móveis e imóveis, como os bens imateriais, como é o caso da língua portuguesa. O interesse cultu-

ral relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, 

artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural 

refletirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplari-

dade. (Assembleia da República, 2001) 

O Património Cultural é capaz de suscitar o encontro entre a memória e a inovação criadora e de considerar 

a tripla dimensão da vida humana, como realidade individual, social e histórica. Este ser encarado como um valor 

e como um recurso que serve para o desenvolvimento humano, como serve um modelo de desenvolvimento eco-

nómico e social assente no uso durável dos recursos, ótica diretamente ligada ao conceito de sustentabilidade. 

No entanto, o dever de preservar os legados do passado, para os deixar à disposição das gerações futuras, 

não significa que todos os vestígios do passado possam ser considerados património. Segundo Ballart, a noção 

de património surge quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos identifica como seu um objeto ou um 

conjunto de objetos. Esta definição de património tem implícita a ideia de posse, atribuindo-lhe valor, pessoal 

familiar ou social. (Monteiro, 2006: 50) 

Também Capucho e Francisco (2010: 233) defendem que nem todos os objetos podem ser considera-

dos bem patrimonial. Sugere que um objeto só é património depois de passar por sucessivas fases da seguinte 

cadeia de valor: documentação  significação  avaliação  conservação  valorização  receção. É comum 

 

como histórico, ambiental, arquitetóni-

co, entre outros, usando-se frequentemente a denominação genérica de Património Cultural.  

Os bens considerados património cultural também variam segundo as fontes. A Convenção para a Pro-

tecção do Património Mundial, Cultural e Natural, adota em 1972, durante a Conferência Geral da UNESCO, 

os seguintes conceitos: 

 Monumentos  obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de 

carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excecional do ponto 

de vista da história, da arte ou da ciência; 

 Conjuntos  grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou 

integração na paisagem tem valor universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

 Locais de interesse  obras conjugadas do Homem e da Natureza, e as zonas, incluindo os locais de inte-

resse arqueológico, com um valor universal excecional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico. 
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Outra classificação encontrada com frequência na literatura é a que subdivide o património em materi-

al e imaterial. O património cultural material é o mais fácil de observar por ser visível. Numa visão bastante 

lata, abrange o património imóvel, que diz respeito ao património construído e algumas das obras que dele 

são parte integrante (esculturas, retábulos, entre outros) e pelo património móvel, constituído por exemplares 

originais inerentes a uma atividade humana específica. (Alarcão, 2009: 10) 

O chamado património cultural imaterial, é constituído pela língua, pelos dialetos e pelas tradições 

etnográficas e antropológicas e todas as atividades de criação, comunicação, difusão e recepção ligadas às 

diferentes artes: literatura, música, teatro, dança, cinema e audiovisual, artes plásticas, arquitetura, design, 

artes ditas digitais e manifestações híbridas ou ecléticas transversais a várias delas. (Lima, 2010: 3) 

A Lei de Bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural dita que os 

be

imóveis, representem testemunhos etnográficos ou antropológicos com valor de civilização ou de cultura 

com significado para a identidade e memória coletivas. (Assembleia da República, 2001: 5825) 

A UNESCO (2003), através da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial de-

termina que as manifestações do PCI têm particular expressão nos domínios das tradições e expressões orais, 

incluindo a língua; das expressões artísticas e manifestações de carácter performativo; das práticas sociais, 

rituais e eventos festivos; das conceções, conhecimentos e práticas relacionados com a natureza e o universo; 

e das competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais, normalmente objeto de correspondência 

com a atividade artesanal. 

Neste contexto, é possível afirmar que os bens que constituem o PCI são coincidentes com os de 

património etnográfio ou património etnológico, já que todos exprimem uma abordagem holística da cultura 

tradicional popular, integradora das vertentes material e imaterial. (Costa, 2008: 21) 

Este património é transmitido sobretudo por via geracional, fazendo juz ao nome de "património" 

("algo que provém dos pais") e por meio oral, o que o torna tão efémero, carecendo de protecção e 

valorização especiais.  

Ao fazer a revisão da literatura sobre as conceções de património, verifica-se que todos os autores são 

unanimes na afirmação da relação do património com o passado, mas não é um conceito fechado, parado no 

tempo. As últimas décadas foram várias as tendências evolutivas que se constataram relativamente ao patri-

mónio: alargamento e crescimento do campo patrimonial; crescente importância da dimensão imaterial e dos 

ambientes rurais; maior ambição no poder interventivo sobre o proteção do património, valorizando o con-

texto relacional e dialético dos bens a proteger; aproximar o património das pessoas, promovendo a sua par-

ticipação na sua proteção; maior responsabilização do poder local, através da gestão territorial e aposta na 

educação patrimonial. (Correia e Tomás, 2009: 49) 

Dada a consensual importância que todos os tipos de património, as medidas de proteção a si aplicáveis são 

uma preocupação dos vários atores que intervêm neste âmbito e da sociedade civil. 
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1.2. PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

 
A crescente valorização do património cultural tem vindo a refletir-se em normativos legais ou reco-

mendações que têm como objetivo primordial a defesa dos bens culturais, quer por mérito de instituições 

internacionais, nomeadamente a UNESCO, cujas linhas orientadoras são seguidas pelas entidades responsá-

veis nacionais. De seguida, apresentam-se as medidas mais representativas para a salvaguarda do património 

cultural. 

A nível internacional salienta-se a Convenção de Haia, de 1954, destinada à Proteção dos Bens Culturais 

em Caso de Conflito, e realizada sob o patrocínio da UNESCO. Anote-se, também, a Convenção Europeia 

para a Proteção do Património Arqueológico, datada de 1969 e a que Portugal aderiu em 1982.  

Portugal adere à Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, datada de 

1972, em 1979. (UNESCO, 1972) 

r-

nantes dos Estados membros a adoção das medidas legislativas, administrativas, financeiras e educativas 

necessárias à prossecução de uma política de conservação integrada do património arquitetónico e o desen-

 

Em 1991, Portugal adere à Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa, 

que havia sido elaborada em 1985. (Resolução da Assembleia da República, 1991) 

Outros organismos têm atuado em prol da preservação do Património Cultural, procedendo à identificação 

e classificação de bens relevantes para a cultura de um povo, de uma região ou toda a humanidade, visam a sua 

salvaguarda e a proteção, para que cheguem preservados às gerações vindouras, e que possam ser objeto de estudo 

e fonte de experiências emocionais para todos aqueles que os visitem ou deles usufruam. 

Em Portugal, o sistema de proteção do património remonta a D. João V quando este determinou, em 

alvará régio de 1721, incumbe à Academia Real da História Portuguesa Eclesiástica e Secular a responsabili-

dade de se conservarem os monumentos antigos ilustrativos da história do país.   

A legislação portuguesa, no século XX, relativa aos bens culturais, poderá ser dividida, grosso modo, 

em três períodos: a época da 1ª República, o Estado Novo e a Democracia Constitucional posterior ao 25 de 

abril de 1974. Naturalmente que tanto no que respeita ao Estado Novo como no que concerne ao período 

subsequente, outras divisões relevantes podem ser feitas: o período da Ditadura Militar anterior a 1933 apre-

senta especificidades dignas de nota; o Estado Novo do pós-guerra, e em especial dos anos 50 e 60, é tam-

bém único no que respeita à política museológica; após 1974 podem ser detetados períodos diferenciados 

com orientações distintas. No entanto, no que respeita especificamente à definição do conceito de património 

cultural, encontramos uma grande continuidade, nos termos da legislação, desde as primeiras leis da fase 

republicana até, pelo menos, à década de 60, com a publicação do Regulamento Geral dos Museus de Histó-

ria, Arte e Arqueologia em 1965.  
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A Constituição de 1976 determina, no artigo 78, que "incumbe ao Estado, em colaboração com todos 

os agentes culturais promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento 

vivificador da identidade cultural comum." 

Quase todos os textos que expressam clara ou marginalmente a definição de Património Cultural, as-

sente na tríade: objetos com valor histórico, artístico ou arqueológico. São estes os protegidos, aqueles que 

merecem as principais preocupações do legislador no que respeita a transações ilícitas ou a exportações não 

desejadas, aqueles que se consideram relevantes para expor nos museus ou para fazerem parte das suas re-

servas. Mesmo quando a lei específica pormenorizadamente os objetos a considerar não se afasta do que se 

tem vindo a anotar: os objetos em causa enquadram-se facilmente numa, ou em mais do que uma, das cate-

gorias acima referidas: arte, história e arqueologia.  

Este quadro, verificável através da legislação, não está, ainda assim, completo. Falta, por exemplo, o 

material etnográfico guardado nos museus e outros espaços; faltam as referências aos museus de técnica ou 

de ciência (quer na perspetiva da exposição dos resultados da ciência, quer na perspetiva da exposição dos 

instrumentos e objetos científicos); faltam as referências aos jardins botânicos e aos jardins zoológicos. Es-

quece, também, o que o homem produz e que não se revela em formas materiais: as ideias, as composições 

musicais, o património oral popular que, por este meio, foi passando de geração em geração. 

As preocupações com a defesa dos bens culturais, que surgem na legislação portuguesa no período da 

República, depois herdadas pela Ditadura Militar e pelo Estado Novo, e por este usadas com fins de propa-

ganda nacionalista, construíram um corpus legislativo que, se aplicado na íntegra, teria, de facto, preservado 

o património nacional, dentro de um quadro que não muito se afastaria do que esta legislação europeia per-

mite entrever. 

Um outro documento que se torna importante referir é a Convenção - Quadro de Faro. Esta convenção 

sobre o Património Cultural baseia-se, no fundo, na consideração do Património Cultural como um recurso 

que serve não só ao desenvolvimento humano e à promoção do diálogo entre culturas, mas também o pro-

gresso económico e social, seguindo os princípios da utilização sustentável dos recursos. O texto aborda os 

riscos abusivos do Património, o que se traduz na deterioração dos bens ou numa má interpretação dos mes-

mos. Consagra-se um mecanismo de acompanhamento e de avaliação da cooperação entre estados.  

O D.L. n.º 245/80, de 22 de julho, A defesa do património cultural é 

enumerar aqueles que trabalham para essa defesa, referindo (...) do historiador, do arqueólogo, do 

historiador de arte, do químico e de outros especialistas das ci . O património 

cultural, assim entendido, é pois uma realidade tão vasta quanto os campos do conhecimento e da atividade 

humana e exige, na sua defesa, o concurso de inúmeros especialistas. (D.L. n.º 245/80) 

Atualmente, compete ao Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico - IGESPAR, 

no âmbito da nova lei orgânica do Ministério da Cultura, proceder à inventariação e classificação dos bens 

culturais portugueses. (D.L. n.º 215/2006) 
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De acordo com a lei, os organismos competentes definem os critérios de seleção dos locais, quer numa 

ótica histórico-cultural, estético-social ou técnico-científica, quer ainda na perspetiva da integridade, autenti-

cidade e exemplaridade do bem. 

A inventariação e classificação dos bens culturais leva a que sejam desencadeados mecanismos de pro-

teção a esses mesmos bens, quer no que diz respeito à sua manutenção e conservação, quer à sua eventual 

alienação ou alteração. 

Nas últimas décadas, a defesa e proteção do PCI tem vindo a centrar as atenções das instituições res-

ponsáveis. A necessidade de classificação deste género de património cultural advém do facto de em cada 

geração se encarar e recrear o património transmitido pelos seus ascendentes de uma forma mais ou menos 

diversa, sendo que na época contemporânea houve um progressivo desinteresse dos jovens pelas formas de 

cultura dos seus antepassados.  

A evolução da técnica, a desertificação das zonas do interior dos países e as formas de vida que se 

tornaram comuns e ambicionadas pela maioria das populações, sobretudo das urbanas, tornaram obsoletos 

conhecimentos relacionados com a vida rural e de tempos recuados, uma vez que técnicas ancestrais de 

agricultura, pescar ou caçar, por exemplo, já quase não têm utilização na prática.  

Assim, considera-se urgente a continuação do registo sistemático e criação de medidas de proteção 

deste tipo de conhecimentos que se encontram depositados na mente humana (dos indivíduos e das 

sociedades) e se extinguem com ela, se não forem transmitidos e registados.  

Fruto desta preocupação é o trabalho desenvolvido pela UNESCO com vista à proteção da cultura 

tradicional e popular: o Livro Vermelho das Línguas em Risco de Desaparecimento (1993), o Programa dos 

Tesouros Humanos Vivos (1994) e, em particular, a Proclamação das Obras-Primas do Património Oral e 

Imaterial da Humanidade (1997/1998), diretamente na origem da Convenção para a Salvaguarda do 

Património Cultural Imaterial. (UNESCO, 2003) 

 

 

FIGURA 2 - VETORES DE DELIMITAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL. 
FONTE: ADAPTADO DE UNESCO, 2006: 2 

- Tradições e expressões orais 
- Expressões artísticas e manifestações de carácter performativo 
- Práticas sociais, rituais e eventos festivos 
- Conceções, conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza 
e o universo 
- Competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais 

 

Práticas 

 

Expressões 

 

Representações  

manifestadas em 

associadas a  saberes e técnicas objetos e lugares  

que 

- As comunidades e os grupos reconhecem como pertencendo ao seu património  
- São transmitidas entre gerações 
- São objeto de constante recriação 
- Dão um sentido de identidade e continuidade aos grupos e comunidades 
- São compatíveis com instrumentos internacionais dos direitos humanos 
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A Convenção de 2003 tem por objetivos: 

 A salvaguarda do património cultural imaterial; 

 O respeito pelo património cultural imaterial das comunidades, dos grupos e dos indivíduos em causa; 

 A sensibilização, a nível local, nacional e internacional, para a importância do património cultural imate-

rial e do seu reconhecimento mútuo;  

 A cooperação e o auxílio internacional, no quadro de um mundo cada vez mais globalizado que ameaça 

uniformizar as culturas do mundo, aumentando, simultaneamente, as desigualdades sociais.  

O organismo, que está encarregue pela UNESCO de zelar por este género de património, denomina-se 

Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial e é constituído por represen-

tantes dos Estados-membros que avaliam periodicamente os projetos propostos para a classificação de PCI.  

Depois da análise dos documentos legislativos internacionais que, de forma mais ou menos rápida, fo-

ram adotados por Portugal, pode-se concluir que as preocupações com a definição de património evoluíram 

num crescente: número de palavras empregues nessa tarefa, número de pessoas envolvidas no processo, área 

protegida ou a proteger, bem como o número de itens abarcados pelas definições.  

Assim, o património é a nossa herança do passado, com que vivemos hoje, e que passamos às gerações 

vindouras. É a parte da cultura que permanece no tempo. É a marca identitária de um povo, que permite co-

nhecer uma parte importante da sua cultura, e é 

seu modo de vida. 

Dada a importância crucial do património cultural na sobrevivência da identidade de um povo / nação 

e torna-lo num ativo contributivo para o desenvolvimento, é fundamental preservá-lo e, se possível, recupe-

rar o que já se perdeu ou está em vias de desaparecer. 

 
 

1.3. TURISMO CULTURAL: PATRIMÓNIO CULTURAL E TURISMO 
 

Neste ponto, pretende-se interligar os conceitos de turismo e património cultural, cujo resultado é o 

denominado turismo cultural, dando especial ênfase à componente da oferta. Também será feita uma breve 

abordagem à procura turística, através da análise das principais motivações dos turistas culturais rurais.  

Já se conseguiu evidenciar a extraordinária importância histórica, social e até ambiental do património 

e-

reiro, 2006: 13), e a e ativo das comunidades.  

s-

que nos tornemos e-

lhor veículo para fazer essa ligação.   

A Organização Mundial do Turismo - OMT, através da publicação do Código de Ética do Turismo, real-

ça a relação entre a cultura e a indústria turística, dedicando- a-
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dor do -se ênfase à necessi-

dade do desenvolvimento turístico acontecer em harmonia com as especificidades e tradições das regiões e dos 

países de acolhimento, observando as suas leis, usos e costumes. (OMT, 1999). 

Esta conexão não é um fenómeno recente. Desde os primeiros registos de deslocações, que a cultura se 

assume como motivação central. Veja-se o exemplo das viagens denominadas grand tours, no século XVIII. 

Com o tempo, as preferências e gostos dos turistas alteraram-se. Foram incorporadas novas formas de ocupa-

ção do tempo livre e, especialmente, de relacionamento com a cultura dos visitados, que, baseando-se no seu 

- 2003)  que comercializam para quem o quiser 

ver e conhecer. 

Santana (2003) propõe três estratégias para promover o desenvolvimento turístico baseado no patri-

mónio cultural: a preservação e proteção total dos espaços e saberes numa perspetiva de sustentabilidade e ao 

serviço da ciência; preservação do património e aceitação de um turismo elitista e de minorias; e a conserva-

ção e harmonização do património com a sua utilização para atividades de lazer para turismo de massas, com 

vista à democratização do consumo. 

Quer se trate de uma estratégia que se dirija ao universo científico, quer ao público em geral ou a ni-

chos de mercado, a organização de serviços turísticos, cujo eixo central seja o património cultural, origina o 

produto Turismo Cultural. Comecemos por clarificar os conceitos a este inerentes.  

Começando pelo turismo, encontram-se inúmeras definições deste conceito, dada a diversidade de vi-

compreende as atividades desenvol-

vidas por pessoas ao longo de viagens e estadas em locais situados fora do seu enquadramento habitual por 

um período consecutivo que não ultrapasse um ano, para fins recreativos, de negócios . (Cunha, 

2001: 30) Esta definição privilegia claramente o lado da procura, declinando a definição de turismo como 

indústria. 

Mais completa é a definição de Mathieson e Wall (1982: 34) os quais consideram o turismo como o 

movimento temporário de pessoas para destinos fora dos seus locais normais de trabalho e de residência, as 

atividades desenvolvidas durante a sua permanência nesses destinos e as facilidades criadas para satisfazer as 

. Esta definição enfatiza a complexidade da atividade turística, abrangendo as relações 

entre a oferta e a procura.   

Seja qual for a definição de turismo, este implica inevitavelmente a deslocação de pessoas do seu local 

de residência habitual para outro. Esta deslocação pode ser motivada por inúmeras razões. Entender os moti-

vos que levam as pessoas a deslocar-se, a fazer turismo, bem como a identificação do tipo de turismo que as 

pessoas desejam fazer, é fundamental para o desenvolvimento de produtos turísticos de sucesso.  

e culturais que dá valor e sentido para as escolhas de viagem, comportamento e experiênci et al., 

1998) Por norma, são as motivações primárias, que levam as pessoas a determinado lugar, que definem o(s) 

produto(s) que este tem para oferecer enquanto destino turístico. A cultura, como fator impulsionador da 

viagem, não parece ser exceção.  
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Após uma breve revisão de parte vasta literatura sobre motivações turísticas, muitos são os autores que 

consideram de per si a cultura como uma motivação ou, então, integrada numa categoria mais vasta. Por 

exemplo, Moutinho (1987) apresenta um modelo com cinco motivações, entre as quais Educação e Cultura. 

McIntosh (citado por Beni, 1997) define uma categoria de motivos que assenta no desejo de conhecer outros 

países, hábitos, costumes, cultura.  

Cunha (2001: 150) afirma que os fatores culturais influenciam as decisões de viagem, criando uma 

predisposição cultural à viagem. Pode, então, afirmar-se que o património cultural é de extrema utilidade 

para a atividade turística, quando se observa o crescimento da procura nacional e internacional interessada 

em conhecer o legado cultural dos destinos turísticos. Agregando-se esta procura à oferta assente no recurso 

património cultural, estão criadas as premissas basilares para se desenvolver o produto turismo cultural.  

Abundam os conceitos de turismo cultural na literatura sobre o tema. Cunha (2001: 49), citando outros 

autores, diferencia turismo cultural  assente nas relações dos visitantes com os estilos de vida old style  e 

uldade em desassociar a cul-

n-

tar os conhecimentos, conhecer as particularidades e os hábitos doutros povos, conhecer civilizações e cultu-

ras diferente Cunha, 2001: 49) 

A International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)2 

forma de turismo para outro local que envolve as experiências do visitante sobre todos os aspetos culturais 

do local, os seus modos de vida contemporâneos, gastronomia, topografia, meio ambiente, vilas e aldeias, e 

c  

O turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas com a vivência do conjunto de 

elementos significativos do património histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promoven-

do os bens materiais e imateriais da cultura. Porém, embora grande parte da vitalidade do turismo proceda do 

património cultural, deve-se evitar que este seja considerado apenas como uma mercadoria ao serviço da 

atividade turística.  

Uma vez que o património cultural é compreendido como o espaço natural no qual se estabelece o diálo-

go entre a sociedade atual e a do passado, em redor dos símbolos e das representações, o turismo não poderá 

apropriar-se deste património à luz de interesses puramente economicistas. Deve ser estabelecida uma forte 

ligação entre a sociedade e o bem cultural, ao observar-se o tipo de relação construída entre o património e seus 

"proprietários", ou seja, os residentes. 

Esta construção possui como base elementos como identidade, religião, música, política, enfim, todos 

os aspetos que são englobados pela cultura, e nos quais estão incluídos os seus patrimónios, que não podem 

ser considerados fechados, nem predeterminados, mas sim como bens em constante movimento, representan-

                                                           

2 Organização não-governamental internacional dedicada à conservação, proteção e valorização dos monumentos, conjuntos e sítios 
de todo o mundo (definição disponível em< http://icomos.fa.utl.pt>, consulta a 12/05/2012). 
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tes de uma comunidade cultural e que precisam ser identificados como necessários e valorizados pela própria 

comunidade. 

Pires (2004: 36) defende que o turismo cultural compreende inúmeros aspetos, com fortes potenciali-

dades de exploração rentável, através da atração de visitantes: 

1. A arte: a pintura, a escultura, as artes gráficas e a arquitetura; 

2. A música e a dança; 

3. A gastronomia típica através de restaurantes representativos da culinária tradicional local; 

4. O folclore manifestado através de danças, espetáculos teatrais, desfiles, etc.; 

5. O artesanato expresso sob a forma de lembranças típicas dos locais e produtos diferenciados e exóti-

cos; 

6. A arquitetura tradicional local, aliada ao conforto necessário ao turista; 

7. O património arquitetónico observado por meio de edifícios históricos, museus, pousadas, centros 

culturais e outras construções que mantenham as características originais; 

8. As igrejas, os ritos religiosos, as procissões e as festas religiosas; 

9. A agricultura tradicional: a paisagem rural, a forma de se tratar a terra e o modo de vida rural são 

fortes atrativos, nomeadamente para aqueles que vivem nos centros urbanos. 

É consensual que o património é a matéria-prima do turismo cultural. Importa, então, perceber de que 

forma se podem transformar os bens patrimoniais em produto turístico.  

Segundo Pereiro (2006) o património cultural como recurso turístico pode apresentar três formas: o 

património cultural como produto turístico autónomo; o património cultural associado a um pacote turístico; 

e o património cultural como mais-valia dos destinos turísticos (diversificação do produto turístico).  

Seja qual for a hipótese que se melhor se adapte a um determinado caso, o turismo cultural está sem-

pre subjacente ao produto turístico, quer como motivação principal, quer como complemento da viagem. 

Assim sendo, o relacionamento entre o património e o turismo estabeleceu-se definitivamente. Todavia, é 

imprescindível o estabelecimento de regras de convivência entre ambos numa perspetiva de rentabilização 

económica e de desenvolvimento social, baseando-se em critérios de qualidade, para que os benefícios pro-

voquem uma efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, tanto daqueles que o praticam como daque-

les que o acolhem. (Monteiro, 2006: 40) 

  

1.4. TURISMO CULTURAL: UM PRODUTO TURÍSTICO ESTRATÉGICO PARA PORTUGAL 
 

Portugal reúne um conjunto de condições que potenciam o desenvolvimento do turismo cultural, sendo 

considerado um dos dez produtos turísticos a desenvolver em Portugal, no Plano Estratégico Nacional do 

Turismo (PENT), designado de Touring Cultural e Paisagístico.  

Este facto deve-se à grande diversidade e riqueza de recursos culturais e paisagísticos existentes em 

todas as regiões do país e porque são produtos muito menos afetados pelo fenómeno da sazonalidade, apre-

sentando uma distribuição mais equilibrada de procura turística ao longo do ano. Para além disso, duma forma 
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geral, constituem modalidades turísticas que requerem menos edificação e menos infraestrutura viária, logo, 

pressupõem menores impactos ambientais negativos. Soma-se, ainda, a ligação às comunidades, com a maior 

parte das iniciativas bem sucedidas a ter origem em associações e pequenos empresários locais, o que contribui 

para que os benefícios económicos do desenvolvimento se façam sentir na região com maior intensidade. 

Considerando o atual grau de desenvolvimento das viagens de touring em Portugal, e tendo por base 

um horizonte de dez anos, prevê-se uma taxa de crescimento anual acumulado de 10%, quase o dobro da 

estimativa de crescimento do mesmo produto a nível internacional. (Turismo de Portugal, IP, 2006: 60) 

Para a Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, o desenvolvimento do turismo de touring 

é considerado de primeira prioridade. O mesmo documento afirma que se deveria priorizar a valorização de 

rotas no interior para estimular o desenvolvimento turístico, com itinerários que liguem cidades com recursos 

de alto valor cultural como Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda. (Turismo de Portugal, IP, 2006: 55) 

O touring, na região do Centro, está fundamentalmente focalizado no litoral. O interior centro do país, 

embora detentor de recursos turísticos valiosíssimos, sofre de um processo de despovoamento, causador de 

atividade empresarial deficitária que abrange o setor da oferta turística. Por este motivo, o Turismo de Portu-

gal, IP (2006: 58) aponta algumas linhas estratégicas de atuação: 

1. Valorização de recursos e atrações pouco exploradas que possam ser estruturados como produto tu-

rístico; 

2. Reabilitação e reconversão de edifícios históricos; 

3. Criação de itinerários de touring que incluam visitas a locais de interesse natural, histórico-

monumental e cidades de média dimensão, num curto espaço de tempo. Por exemplo: Aldeias do 

Xisto, Aldeias Históricas, praias fluviais, Parques Naturais e cidades importantes (como Coimbra, 

Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco). 

 

1.5. DO TURISMO CULTURAL AO TURISMO RURAL 
 

De facto, tendo em conta todos os elementos considerados, património cultural e, logicamente, recur-

sos inerentes ao turismo cultural, é possível verificar que o património rural é parte integrante deste todo e 

tem vindo a ganhar interesse junto da comunidade científica que se dedica ao estudo e preservação do patri-

mónio e junto dos que estão envolvidos em processos de desenvolvimento estratégico, onde se inclui o pla-

neamento turístico.  

Assim, restringe-se, no âmbito deste trabalho, a vasta abrangência do conceito de turismo cultural, para 

um produto baseado essencialmente em recursos patrimoniais rurais, o turismo rural.  

O produto turismo rural parece ter, cada vez mais, importância. Isto deve-se a muitos fatores dos quais 

se salientam o papel incentivador do setor público, que sinaliza o turismo como prioridade no desenvolvi-

mento rural, reconhecendo a sua importância na recuperação económico-social das regiões campesinas. De 

facto, o turismo é visto como um dos setores que mais pode contribuir para a recuperação socioeconómica 

das áreas rurais, cada vez mais despovoadas e carenciadas de recursos materiais e técnicos. Não se trata de um 
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e-

 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)  cita os principais fatores-chave 

que justificam uma crescente procura deste produto turístico:  

1. níveis crescentes de instrução da população; 

2. interesse crescente pelo património; 

3. aumento dos tempos de lazer; 

4. melhoria das infraestruturas de acesso e das comunicações; 

5. maior sensibilidade para questões ligadas à saúde e ao seu relacionamento com a natureza; 

6. abertura e recetividade às questões ecológicas; 

7. maior interesse pelas especialidades gastronómicas de cariz tradicional; 

8. a valorização da autenticidade; 

9. a busca da paz e da tranquilidade; 

10. a procura da diferença e das soluções individuais por oposição às propostas de massa; 

11. o aumento do papel das entidades ligadas ao desenvolvimento rural na promoção desta atividade; 

Apesar da preexistência dos fatores-chave, para garantir a sustentabilidade de qualquer produto turísti-

co, especialmente se este se baseia em recursos naturais, tem que se verificar o equilíbrio entre os cus-

tos/benefícios para a oferta e para a procura. 

Refletindo sobre a oferta, ou seja, sobre o espaço rural, Martins (2005: 157) sintetiza as vertentes que 

podem sofrer alterações com a promoção de atividades turísticas nas regiões rurais: demográfica, travando a 

saída de pessoas dos territórios e contribuindo para o reequilíbrio da pirâmide etária; social, através da dis-

seminação de valores que atenuem diferenças entre regiões, fomentando o relacionamento comunitário; cul-

tural, recuperando e revitalizando tradições culturais, algumas até já em desuso, para as manter vivas e dis-

poníveis para as gerações atuais e vindouras; económica, estimulando o investimento para revigorar o tecido 

empresarial, ajudando a criar dinâmicas de gestão atuais que acabem com as economias de subsistência; fun-

cional, através do aparecimento de serviços, especialmente ligados ao lazer, para colmatar a distância dos 

centros urbanos. Resumindo, o turismo deve trazer mais-valias para a população local, nas diversas dimen-

sões que contribuem para a qualidade de vida da comunidade.  

A DRADR indica uma lista de contributos concretos do turismo para o desenvolvimento rural: 

 sustentação do rendimento dos agricultores; 

 diversificação das atividades ligadas à exploração agrícola; 

 pluriatividade; 

 manutenção, a criação e a diversificação de empregos, em particular dos agricultores a tempo parcial; 

 desenvolvimento de novos serviços (de informação, de transporte, de comunicações, de animação, etc.); 

 conservação e a melhoria da natureza e do ambiente paisagístico; 

 sobrevivência dos pequenos agregados populacionais; 
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 apoio à arte e ao artesanato rural; 

 dinamização de iniciativas culturais; 

 recuperação do património histórico; 

 incremento do papel das mulheres e dos idosos; 

 revitalização das coletividades, através do surgimento de novas dinâmicas, ideias e iniciativas. 

Salientando o lado da procura, de facto o novo turista o-

l-

mente em contacto mais direto 

mais, destinos alternativos, não massificados, que mantenham alguma autenticidade. Tendo, igualmente, em 

consideração a crescente sensibilidade ambiental, aliada ao conceito de sustentabilidade, verifica-se que é 

mais fácil de consubstanciar estas motivações nas atividades turísticas desenvolvidas no espaço rural. (Fer-

nandes, 2010: 354) 

Kastenholz (2000) define quatro tipos de turistas rurais, tendo em conta o destino Norte de Portugal: 

os ruralistas que querem tudo, que procuram sociabilização, diversão e prática de desportos, não valorizando 

particularmente a calma e o ambiente despoluído; os ruralistas independentes que apreciam o sossego e a 

despoluição, procuram alojamento e restauração de qualidade e autodescobrir os sítios, não revelando espe-

cial interesse pela sua cultura e tradições, bem como pela interação com a comunidade; os românticos rurais 

são os que mais valorizam a cultura e as tradições e o ambiente calmo e despoluído, querendo preservar o 

espaço rural intacto, mas não procuram interagir com a comunidade local, ter diversão ou praticar desportos; 

os ruralistas de exterior procuram locais tranquilos e despoluídos, mas socialmente ativos, praticando despor-

tos. Por norma, têm origens rurais e passam férias na terra-natal. 

Com tantos interesses envolvidos e sendo o espaço rural tão vasto e diversificado, não é linear definir 

turismo rural. Se se pode afirmar que tem como pano de fundo o facto de se basear em recursos patrimoniais 

Seguem-se alguns exemplos: 

1. Ecoturismo: de cariz mais ecológico, em que as preocupações com a natureza estão presentes nas 

atividades desenvolvidas;  

2. Turismo de natureza: em Portugal é um produto turístico cuja implementação está circunscrita às 

áreas protegidas e visa a promoção e afirmação dos valores e potencialidades destes espaços. Pressu-

põe a oferta de atividades que permitam o usufruto da natureza, como caminhadas, escalada, espe-

leologia, passeios de bicicleta ou a cavalo e o contacto com o meio rural e culturas locais, através da 

sua gastronomia e manifestações etnográficas, rotas temáticas e a estada em casas tradicionais. (Re-

solução do Conselho de Ministros nº 112/98, 1998: 4348) 

3. Turismo desportivo / de aventura: o espaço rural é utilizado para a prática de desportos em contac-

to com a natureza; 

4. Turismo etnográfico: está intimamente relacionado com o desejo de conhecer mais sobre as tradi-

ções, os costumes e a cultura dos povos. 
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5. Turismo no espaço rural (TER)3: serviços prestados mediante remuneração em zonas rurais, se-

gundo diversas modalidades de hospedagem, de atividades e serviços complementares de animação e 

diversão turística, ligadas às estruturas sociais tradicionais, que conservam as características gregá-

rias, os valores, modos de vida e de pensamento das comunidades rurais baseadas em modelos de 

agricultura familiar, que se distingam pelas peculiares ambientais, económicas, históricas, das tradi-

ções e da cultura populares e acolhimento personalizado. (Portaria n.º 937/2008, 2008: 5757). 

6. Slow travel: é um movimento informal e não um produto e está a ganhar seguidores. Embora não es-

teja vocacionado exclusivamente para espaços rurais, são estes que possuem as especificidades para 

a sua prática. Requer que o visitante se torne parte integrante do destino, se relacione com a comuni-

dade e com o território, participe nas atividades locais, contribuindo para o seu desenvolvimento, 

num ritmo adequado à apreensão da sua cultura, o que implica estadas mais prolongadas. (Duarte et 

al., 2009)  

Todos estes produtos derivados do turismo rural têm em comum o facto de dependeram grandemen-

te da qualidade e diversidade dos recursos patrimoniais rurais e de proporcionarem aos turistas a vivência 

de experiências e a participação ativa no quotidiano da comunidade local. Para explorar esta vertente, exi-

ge-se a aposta em práticas criativas para transformar um espaço rural num espaço com uma identidade 

diferente uma vez que o turismo é um dos seus produtores mais importantes. Cloke, citado por Filipe 

(2009: 73) identifica aspetos de criatividade no espaço rural que não são exclusivos nem compatíveis a 

qualquer sítio rural específico: 

1. Gosto (tasting): conjunto de práticas nas quais os turistas e os residentes experimentam a performance 

criativa dos outros, desenvolvendo o seu próprio potencial criativo. Isto pode verificar-se através da 

concretização de eventos culturais e oportunidades para o espaço rural. Significa uma oportunidade 

para divulgar produtos locais, encaminhando para uma identidade localizada (sabemos de onde vem e 

o que provamos), marcada pelo conhecimento, consciência e sustentabilidade. Envolve práticas e per-

formances que desenvolvem o conhecimento criativo, intuição, capacidade e competência. 

2. Lugar (placing): interação dos turistas rurais com as performances criativas imaginativas como, por 

exemplo, a representação do espaço rural através figuras literárias e narrativas. Ao visitar estes lugares, 

os turistas podem aprender mais sobre os autores e as suas imaginações literárias através das atrações e 

                                                           

3 Trata-se de um produto turístico assente essencialmente na vertente do alojamento turístico. A legislação estabelece os seguintes 
grupos de empreendimentos de turismo no espaço rural: Casa de campo: imóveis situados em aldeias e espaços rurais que prestem 
serviços de alojamento a turistas e se integrem, pela sua traça, materiais de construção e demais características, na arquitetura típica 
local; Turismo de aldeia: quando cinco ou mais casas de campo situadas na mesma aldeia ou freguesia, ou em aldeias ou freguesias 
contíguas, sejam exploradas de uma forma integrada por uma única entidade, podem usar a designação de turismo de aldeia, sem 
prejuízo de a propriedade das mesmas pertencer a mais de uma pessoa; Agroturismo: imóveis situados em explorações agrícolas que 
prestem serviços de alojamento a turistas e permitam aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da atividade agrícola, ou a 
participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de acordo com as regras estabelecidas pelo seu responsável; Hotel rural: hotéis situados 
em espaços rurais que, pela sua traça arquitetónica e materiais de construção, respeitem as características dominantes da região onde 
estão implantados, podendo instalar-se em edifícios novos que ocupem a totalidade de um edifício ou integrem uma entidade arquite-
tónica única e respeitem as mesmas características. 
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facilidades interpretativas, analisando as cenas das obras in loco. O aparecimento dos espaços rurais 

nos meios de comunicação social, em reportagens, como cenários de séries ou no cinema, acrescentou 

novas dimensões para a formação criativa do lugar e funciona como meio de atração dos turistas. A cria-

tividade do turista é potenciada ao tentar relacionar a sua visão com a do filme; 

3. Performance criativa: a criatividade, no turismo, possibilita aos turistas aprenderem novas competên-

cias ao realizarem atividades criativas. O turismo rural oferece cada vez mais oportunidades para de-

senvolver esse tipo de atividades: aprender a cozinhar, trabalhos manuais (artesanato), a pescar, a 

montar, etc. Estas ofertas permitem reanimar negócios tradicionais.  

4. Performance interativa: a criatividade, no turismo rural, exige a interação turista / criatividade / nature-

za, possibilitando o desenvolvimento de novas oportunidades turísticas, nomeadamente através de ofer-

tas direcionadas para o consumo especializado. (Filipe, 2009: 74) 

Finalmente, convém salientar que nem todas as zonas rurais possuem capacidade de atração. Com 

efeito, é fundamental que se reúnam alguns fatores para assegurar o sucesso dos investimentos. Segundo a 

DGADR, são o interesse da paisagem, fauna e flora autóctones; a harmonia rústica dos sítios das construções; 

interesses culturais, como monumentos e locais históricos, festas e romarias, património étnico, etc.; proxi-

midade de agregados populacionais e de comércio local; condições para práticas desportivas e de lazer (caça, 

pesca, passeios, etc.); intervenção ativa dos poderes públicos locais e das associações de desenvolvimento 

local; promoção e comercialização eficiente da região e das unidades existentes; qualidade das acomodações 

e dos serviços prestados e possibilidade de participação na vida ativa das explorações agrícolas. 

Verifica-se, então, que o sucesso dos produtos turísticos desenvolvidos no espaço rural depende, obvi-

amente, da qualidade do seu património rural, que, pela enorme diversidade que engloba, carece de classifi-

cação. 

 

2. PATRIMÓNIO RURAL 

 
O espaço rural passou de espaço de onde se vem para um espaço para onde se vai, de espaço de re-

pulsão para espaços de atracção, de espaço predominantemente agrícola para espaço predominantemente 
simbólico. 

Afonso de Barros (in Valagão, 2010: 26) 
 
 

Se, por vezes, ainda se restringe o património cultural aos imponentes monumentos e eventos culturais 

eruditos, a definição constante na Lei de Bases do Património Cultural Português, supracitada, é bem mais 

abrangente, refletindo valores como a memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade e singula-

ridade. São características que, de forma mais ou menos intuitiva, se relacionam com o mundo rural, o qual, 

apesar da famigerada globalização, é o que mais resiste a fenómenos como a aculturação.  

Assim, é inevitável introduzir o conceito de património rural, tendo em conta o âmbito deste projeto. 

 
 
 



O património rural como recurso propulsor do desenvolvimento turístico local   
Proposta de criação do Ecomuseu da Cordinha 

39 

 
 
 

2.1. DEFINIÇÃO DE PATRIMÓNIO RURAL 
 

Ao longo das últimas décadas, o conceito de património rural tem vindo a ganhar interesse e são várias 

as áreas do conhecimento que se têm debruçado sobre o seu estudo, na tentativa de o inventariar, valorizar, 

recuperar e promover. 

Partindo de um bem, um objeto ou um saber, aparentemente sem grande significado simbólico, é pos-

sível patrimonizá-lo, ou seja, atribuir- patrimonialização

privado num bem comum, induzir à criação de um tipo de relação específica de apropriação entre um ele-

mento patrimonial e as pessoas que não são suas proprietárias. (DGADR, 2009: 17) De acordo com Valagão, 

a patrimonialização dos recursos, enquanto testemunhos distintivos do mundo rural, também pode (e deve) 

significar a definição de medidas que permitam conservá-los e utilizá-los, através da sua dinamização eco-

nómica. (2010: 29) 

Segundo o Apelo de Granada sobre a Arquitectura Rural e o Ordenamento do Território, citado por 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Algarve (2009), o património rural abarca valores 

s-

truções isoladas ou agrupadas que estejam ligadas às atividades agrícolas, pastoris e florestais, bem como à 

pesca; apresentem interesse, quer pelo seu valor histórico, arqueológico, artístico, lendário, científico ou 

 

Outra denominação avançada pelo ICOMOS, é a de Património Construído Vernáculo ou Tradicional 

que, na Carta sobre o Património Construído Vernáculo (ICOMOS, 2009) é descrito como o meio tradicional 

e natural pelo qual as comunidades criam o seu habitat, resultante de um processo evolutivo que inclui alte-

rações e adaptações constantes perante os constrangimentos sociais e ambientais, fazendo parte integrante da 

paisagem cultural dessas comunidades. Este documento de referência consagra este património enquanto 

2) 

erpretação ligada apenas às formas e os mate-

riais dos edifícios, estruturas e espaços, o património vernáculo incorpora também o modo como estes ele-

mentos são usados e interpretados pelas comunidades e as tradições e expressões intangíveis que lhes estão 

associadas. Verifica-se, assim, que o património rural encerra duas vertentes distintas, mas totalmente conca-

tenadas: uma de cariz tangível  património material, e outra composta por bens intangíveis  PCI.  
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2.2. CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL 
 

A DGADR (2009: 18), no Guia de Observação do Património Rural, apresenta uma classificação dis-

criminativa, a saber: 

 As paisagens, frequentemente modificadas com o decorrer dos tempos pelas populações rurais que vi-

vem da terra, explorando os recursos da natureza. De acordo com Pla et al. (2009) uma paisagem rural é 

a imagem de um território modelado pela atividade do Homem, é um património natural e cultural e é 

património por si só, sendo composto por componentes interrelacionados, tem o seu próprio valor, mere-

cendo ser preservado para as gerações futuras; 

 Os bens imóveis, que tanto podem ser as construções da exploração agrícola, como os produtos ligados 

ao artesanato, à indústria, ao lazer ou à vida coletiva, podendo testemunhar atividades locais específicas 

ou um estilo arquitetónico; 

 Os bens móveis, dos quais se salientam os de uso doméstico (por exemplo, o mobiliário de estilos regio-

nais), os religiosos (mobiliário das igrejas, capelas) ou os festivos (símbolos ou ícones rurais ou corpora-

tivos); 

 Os produtos, de origem vegetal ou animal, que resultam duma adaptação às condições locais, às tradi-

ções culturais, assim como a sua preparação e transformação. São exemplos de produtos as variedades 

vegetais (plantas, frutos, legumes, etc.), as raças autóctones e os produtos transformados (vinhos, quei-

jos, produtos de charcutaria, etc.). 

Esmiuçando um pouco mais os conceitos referenciados, a paisagem é definida pela Convenção Euro-

peia da Paisagem (Conselho da Europa, 2000: 2 a pelas po-

r-

tância das funções de interesse público aos níveis cultural, ecológico, ambiental e social e pode (e deve) ser 

um recurso utilizado em prol do desenvolvimento económico das regiões.  

Segundo a DGADR (2009: 24), os principais elementos de apreciação que estruturam uma paisagem 

rural agrupam-se em organização do espaço, vias de comunicação e pontos de referência. Especifiquemos 

cada um destes aspetos: 

 Organização do espaço 

o  

o  

o  

o Espaço aquático  

o Tipos de povoamento (concentrado ou disperso) 
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 Vias de comunicação 

o  

o  

o Vias férreas (estações,  

 Pontos de referência 

o Campanários, torres de vigia, cruzeiros, calvários, marcos geodésicos, etc. 

o Vias de comunicação 

o Aquedutos, pontes, fontanários, etc. 

o Árvores seculares, sebes e bordaduras, espigueiros, etc. 

O património edificado é formado por construções que dependem de fatores como a sua finalidade, o 

tipo de construção, a época, o local, os materiais, as tradições, e as características arquitetónicas locais. Este 

tipo de património é categorizado, pela DGADR (2009: 27), em: 

 Património histórico: testemunhos do passado, com ou sem atividade presente - castelos, mosteiros, sí-

tios arqueológicos, ruínas, mosteiros e conventos, igrejas e capelas, palácios e solares, miradouros, pe-

lourinhos e cruzeiros, fontanários, fontes e chafarizes, estátuas e placas comemorativas, monumentos fu-

nerários, outros; 

 Casas de habitação: casas de aldeia ou integradas em explorações agrícolas, sendo pontos de análise as 

características arquitetónicas e as técnicas e materiais de construção; 

 Construções da exploração agrícola: adegas, lagares e moinhos, celeiros, palheiros e eiras, abrigos para o 

gado, espigueiros, outros; 

 Construções destinadas a atividades artesanais e industriais: fábricas, instalações mineiras, oficinas, ade-

gas, lagares, moinhos, etc. Devem analisar-se as características arquitetónicas, os materiais de construção 

e o estado de conservação / utilização atual. De cariz imaterial, é relevante conhecer o estado presente da 

atividade artesanal ou industrial aí desenvolvida; 

 Construções de utilização coletiva: religiosas (igrejas e outros locais de culto), públicas (edifícios muni-

cipais, escolas), comerciais (mercados), socioculturais (infraestruturas desportivas, clubes e sociedades 

recreativas), comunitárias (fontes, lavadouros); 

 Outro tipo de património: associado a práticas agropecuárias, situados fora de explorações agrícolas 

(abrigos de montanha, casas de pastores, pombais, etc.). Deve dar-se especial relevância ao tipo de utili-

zação passado e presente e a importância para a comunidade local. 

No que concerne às práticas tradicionais, é de interesse perceber quais as práticas ainda subsistem e as 

que já desapareceram. A DGADR (2009: 47) subdivide estas práticas em: 

 Práticas agrícolas tradicionais: tração animal, equipamentos e alfaias agrícolas, técnicas culturais, espécies 

produzidas, ofícios tradicionais ligados à atividade e organização do trabalho; 

 Práticas pecuárias tradicionais: espécies animais, técnicas de maneio, ofícios e acessórios tradicionais, 

alimentação e produtos derivados; 
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 Práticas florestais tradicionais: espécies predominantes e respetivo interesse económico e ambiental, 

técnicas de gestão e exploração, produtos derivados, ofícios tradicionais relacionados e alfaias e ferra-

mentas utilizados; 

 Pesca tradicional e aquacultura: espécies existentes, tipos e técnicas de pesca, objetivos da atividade e 

atividades complementares. 

Explorando a índole mais imaterial do património rural, apresentam especial relevância os produtos e 

hábitos alimentares tradicionais, subdividindo-se o tema nos seguintes aspetos: 

 Produtos com identidade local: nomeadamente os produtos que têm sido apoiados e reconhecidos por me-

didas de política direcionada para a sua valorização. Convém estudar elementos como a identificação dos 

produtos com identidade local, a sua história e importância na alimentação da população, os métodos de 

produção e comercialização e identificar os que estão em vias de extinção ou em recuperação e as causas 

de tal fenómeno; 

 Hábitos alimentares e receitas tradicionais: identificação dos hábitos locais e a influência da sazonalida-

de das matérias-primas, levantamento das receitas tradicionais, dos ingredientes e técnicas utilizadas e ri-

tuais dos manjares festivos; 

O artesanato e as pequenas indústrias locais também estão ligados ao quotidiano rural. No estudo do 

património rural de uma região, devem ser examinados elementos como: 

 - -

extinção e já desaparecidos, bem como dos materiais e técnicas utilizados; 

 Pequenas indústrias locais tradicionais: caracterização de microempresas que produzam bens alimentares 

e não-alimentares, os materiais e o tipo de mão-de-obra usados; 

A vida privada abrange a organização e relações sociais da família com a comunidade. Para se com-

preenderem estas relações devem ser examinados os seguintes componentes: 

 Memória familiar: tradições familiares, rituais, momentos festivos e elementos materiais (espaço privado 

e objetos de memória familiar); 

 Sociabilidade: trocas de produtos e serviços e participação em festas e romarias e outros eventos sociais 

e/ou lúdicos; 

Finalmente, para se conhecer o património rural de uma região, a vida coletiva apresenta elementos 

que permitem a compreensão da cultura local. Para tal, devem ser analisados os elementos subsequentes: 

 Festas, romarias e procissões: caracterização das festas religiosas e profanas e o tipo de animação prati-

cada; 

 Feiras, mercados e comércio ambulante: caracterização, periodicidade e evolução histórica; 

 Cultura comunitária: análise dos elementos ligados à vida coletiva que influenciam a cultura comunitária 

 hábitos e costumes, música e dança (folclore), literatura oral, os jogos tradicionais, aspetos ligados à 

língua, apelidos, alcunhas e toponímia. 
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O Guia de Observação do Património Rural agrupa o património rural imaterial em três categorias 

(DGADR, 2009: 19): 

 As -fazer

fabrico de mobiliário, a transformação de produtos da terra; 

 Os dialetos locais, as músicas e a literatura oral proveniente de tradições não escritas são formas de ex-

pressão que testemunham um sistema identitário presente no território. Incluem-se aqui os contos e len-

das que dão importância aos indivíduos ou aos sítios que fazem parte da história local, bem como os no-

mes dos locais (toponímia) que refletem usos ou representações particulares; 

 Os meios de sociabilidade e as formas particulares de organização social como os hábitos e costumes e 

as festas (de calendário, agrícolas, etc.) 

 

 

2.3. PATRIMÓNIO RURAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

A chave para o desenvolvimento sustentável das regiões rurais reside no desenvolvimento de uma pers-
pectiva independente e a descoberta do potencial endógeno. 

(ESDP, Comissão Europeia, 1999) 

 

O território nacional está repleto de exemplares de património rural. Em qualquer rua, quinta ou aldeia 

há edificações e tradições que resumem gerações que por lá passaram e viveram. Ainda assim, isto não quer 

dizer que tenham potencialidades como recursos culturais, capazes de promover o desenvolvimento desses 

locais. 

Qualquer estratégia de desenvolvimento tem que começar por valorizar o património enquanto fator de 

identidade e de atratividade do território, começando por torná-lo acessível à população. Têm que ser os lo-

cais e os seus habitantes os primeiros a sentir que este património é valioso e que pode ter utilidade e ser 

fonte se riqueza. Só assim se conseguirá a sua preservação e, consequentemente, a sua transmissão às gera-

ções futuras. 

- o-

dade para adaptar as técnicas e os materiais para desenvolver produtos únicos e de ele-

vada qualidade. Aqui se incluem o artesanato e os produtos agroalimentares com base em recursos endóge-

nos.  

A valorização do património pode concretizar-se através do desenvolvimento de produtos turísticos 

fundamentados em produtos com identidade local, produtos artesanais ou produtos culturais. (DGADR, 

2009: 100) 

Este processo começa, necessariamente, pelo levantamento do património e pela definição das poten-

cialidades que cada elemento patrimonial pode ter. Este levantamento deve ser conduzido pelos atores locais 
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e acompanhado pelos poderes públicos, associações e estruturas socioprofissionais, através de formação de 

equipas constituídas por profissionais de várias áreas. 

A participação da população local, nos projetos de valorização patrimonial, é essencial para dar corpo (e 

alma) a uma nova ruralidade, dando assim uma imagem renovada e positiva aos territórios e reforçando a ten-

dência atestada de atração ao meio rural de novas populações residentes e de visitantes. (DGADR, 2009: 101) 

O envolvimento dos residentes no processo de desenvolvimento baseado no património rural é imprescin-

dível. A sensibilização para a valorização do seu património contribui para a recuperação do orgulho e autoestima 

das populações. Este é o grande desafio, já que a maioria das zonas rurais do interior de Portugal estão a atra-

vessar um processo (imparável e irreversível?) de despovoamento e os que ficam constituem uma sociedade 

comummente denominada de deprimida. 

Também a entidade governamental responsável pela tutela do turismo, o Turismo de Portugal, I.P., na 

revisão do PENT no horizonte de 2015, define como produto estratégico o turismo de natureza, salientado a 

necessidade de estruturar a oferta, nomeadamente em meio rural, em particular para os segmentos de passei-

os (a pé, de bicicleta ou a cavalo), de birdwatching e do turismo equestre, melhorando as condições de visita 

e a formação dos recursos humanos. Esta aposta é justificada pela constatação de que o turista de natureza 

procura a tranquilidade, o repouso e a autenticidade e realiza diversas atividades no destino. O documento 

refere os principais fatores de competitividade de Portugal para este produto: 23% do território está integrado 

em Áreas Protegidas (AP) e Rede Natura, revelador de fortes valores naturais e de biodiversidade ao nível da 

fauna, flora e da qualidade paisagística e ambiental; a diversidade de paisagens e de habitats naturais a curta 

distância e a abundância de elementos qualificadores do destino. (Governo de Portugal, 2012) 

Todas estas valências revelam o interesse fulcral do património rural no desenvolvimento sustentável 

das regiões, nomeadamente como recurso para a implementação e crescimento da indústria turística. 

José Reis, Presidente da Associação de Desenvolvimento Regional Estrela Sul (ADERES), numa en-

trevista dada recentemente à publicaç

versus património rural e o respetivo contributo para o desenvolvimento rural sustentável:  

Os recursos patrimoniais dos territórios rurais são a principal mais-valia na atração turística. O pa-
trimónio local histórico, gastronómico e natural, quando devidamente preservado, valorizado e promovi-
do é hoje fator primordial e contributo fundamental para o desenvolvimento rural. Os territórios rurais 
atualmente já não são apenas produtores de bens/géneros alimentares. Graças ao património ambiental, e 
também ao construído e gastronómico, reveladores da história e da memória dos povos, os territórios ru-
rais são hoje locais de turismo, recreio e lazer muito procurados pelas populações das grandes urbes.  

É neste contexto de inversão de paradigma que o património ambiental já é e será cada vez mais 
fluxo de fundos financeiros para os territórios rurai pense globalmente, aja 

, foram e são as organizações locais que melhor corporizam e colocam em prática a trilogia 

têm tido e têm hoje mais do que nunca o papel e a obrigação de formar os produtores, tornando-os agen-
tes conscientes e inteligentes capazes de aumentar os níveis de produtividade sem comprometer os recur-
sos ambientais no futuro. Só as organizações locais, pela ação de agir e decidir localmente, podem insti-
tuir parcerias que conduzam a que Governo, sociedade civil e as diferentes organizações possibilitem mo-
delos de desenvolvimento que conduzam as comunidades locais ao desenvolvimento e incremento de ati-
vidades geradoras de riqueza no comprometimento da sustentabilidade do meio ambiente. (Reis, 2013: 18) 
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Para além de voltar a frisar o facto do património natural, construído e imaterial constituir a matéria-

prima para o desenvolvimento turístico, Reis salienta a importância das organizações locais como sensibili-

zadoras e formadoras junto da comunidade, nomeadamente dos atuais e futuros empresários e mediadoras, 

proporcionando condições para que todas as entidades locais, regionais e nacionais se envolvam e trabalhem 

em prol do mesmo objetivo global  o desenvolvimento rural sustentável. A criação de redes e de equipas de 

trabalho pluridisciplinares é uma imposição para reverter a realidade do despovoamento e a crescente de-

pressão das zonas rurais, em especial quando se pretende o aproveitamento dos recursos patrimoniais, dada a 

vastidão de entidades e pessoas singulares que são suas proprietárias, os gerem e exploram. É, assim, neces-

sário que seja feita uma gestão adequada do património rural. 

 

2.4. FORMAS DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO RURAL 
 

Segundo a DGADR (2009), a diversidade e complexidade das ações no que respeita ao património ru-

ral sugerem um vasto leque de procedimentos. Os inúmeros intervenientes disseminados por múltiplos níveis 

de intervenção, exigem formas de articulação que facilitem o processo de gestão. 

Dada a exigência do envolvimento concertado de um elevado número de intervenientes na gestão e or-

ganização do turismo, muitos são os obstáculos que têm de ser ultrapassados. Pérez (2009: 271) refere três as-

petos que devem ser tidos em consideração no processo de desenvolvimento dos recursos turísticos em espaço 

rural: a necessidade de consenso e adesão da comunidade rural para a conservação e desenvolvimento dos re-

cursos turísticos no espaço rural; a gestão integrada dos investimentos e produtos turísticos e a definição de 

uma política específica sobre o turismo no espaço rural. No que diz respeito ao primeiro aspeto, inicialmente o 

processo de desenvolvimento turístico pode partir de uma estrutura informal (estudo, conceção e planificação), 

que, numa fase posterior, exige uma estrutura jurídica permanente (associação, sociedade, cooperativa) para a 

realização de projetos, execução de obras, gestão e comercialização, tendo como pano de fundo as seguintes 

linhas orientadoras: a adesão como motor de desenvolvimento; a busca de consenso de diferentes agentes; a 

coordenação de iniciativas; a definição de objetivos estratégicos; o apoio e a assessoria técnica e económico-

financeira às iniciativas; a integração dos agentes locais nos processos de desenvolvimento turístico; a gestão e 

comercialização adequada dos produtos turísticos rurais e a inclusão das iniciativas locais nas políticas turísti-

cas regionais. 

Esta estrutura jurídica tem que contar, inicialmente, com capital público com vista a uma rentabilidade 

social, dada a dificuldade das zonas rurais obterem capital próprio para suportar os custos. É muito importan-

te a participação e o compromisso de todos os agentes no processo. Relativamente ao segundo aspeto, a es-

tratégia de gestão integrada é de pequena escala e concentrada, mas carece de coordenação no âmbito da 

divulgação, comercialização e gestão da oferta de alojamento e atividades de animação, com os seguintes 

propósitos: o prolongamento da estada média; a atenuação da sazonalidade; a atração de novos tipos de pro-

cura; o crescimento da taxa de ocupação hoteleira; a elaboração de pacotes turístico; a criação de uma ima-
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gem de marca que garanta a qualidade dos produtos turísticos e a criação de meios que facilitem a interpreta-

ção dos recursos naturais e socioculturais. 

Em relação à definição de uma política específica sobre o turismo no espaço rural, o autor defende 

uma estratégia coletiva e organizada, integrada numa política global, que coordene as diferentes iniciativas e 

que garanta a qualidade, confirmando o turismo sustentável como um instrumento de ordenamento do territó-

rio que requer a rentabilidade económica, o respeito pelo meio ambiente e a justiça e equidade social. (Pérez, 

2009: 273)  

Com o intuito de operacionalizar soluções para ultrapassar estes desafios, a DGADR define dois âmbi-

tos de gestão que têm que ser tidas em conta pelos responsáveis pelo processo de planeamento, a saber:  

 Gestão de caráter obrigatório: regulada por regras formais, que visam, essencialmente, a identificação e a 

proteção dos elementos patrimoniais e de produtos integrados em regimes de proteção de qualidade 

(DOP, IGP, ETG, VQPRD4, entre outros); 

 Gestão concertada: como se tem vindo a defender amplamente neste trabalho, o envolvimento dos stake-

holders, com interesse no processo de desenvolvimento, é primordial, nomeadamente no reconhecimento 

pelos atores locais do caráter patrimonial de um bem ou de um saber, na definição da sua utilização e nas 

ações para a respetiva valorização; 

Mas, para se construir um produto turístico sustentável, este tem de ser precedido de um cuidado pla-

neamento estratégico, liderado pelas entidades do local que se quer apresentar como destino de turismo cul-

tural. Deste planeamento, fazem parte integrante os projetos turísticos.  

Ceballos (2004) classifica os projetos turísticos, baseados no património, em: 

1. Projetos turísticos criados para serem consumidos em momentos de ócio e de tempo livre, baseados na 

tematização cultural, que pressupõem a descoberta, pela indústria turística, do potencial de rentabilidade 

do setor cultural e a sua fácil transformação em produtos para consumo de massas, privilegiando os obje-

tivos económicos em detrimento da sustentabilidade. Neste caso, os visitantes nunca chegam a encon-

trar-se com a população local. 

2. Macroprojectos de regeneração urbana, baseados no património, que consistem em apostas arriscadas, 

geralmente com elevados custos económicos e culturais, suportados por meios que apoiam outros equi-

pamentos e serviços culturais. São projetos de uso integral que pretendem atrair visitantes a zonas de-

primidas para abrir brechas em guetos sociais. 

3. Projetos de dinamização turístico-cultural, baseados na consecução de um conjunto de produtos turístico-

culturais adequados às expectativas dos visitantes e aos recursos que exploram. São projetos desenhados 

exclusivamente para territórios muito bem definidos. Enquadram-se neste tipo os centros de interpreta-

ção. 

                                                           

4  DOP: Denominação de Origem Protegida; IGP: Indicação Geográfica Protegida; ETG: Especialidade Tradicional Garantida; 
VQPRD: Vinho de Qualidade Produzido em Região Determinada. 
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4. Projetos de desenvolvimento local baseados no património cultural, onde são procurados os recursos dis-

poníveis para fomentar o desenvolvimento local, privilegiando os âmbitos culturais, sociais e educativos. A 

rentabilização económica do património é consequência da diversificação dos setores produtivos e da ma-

nutenção e conservação do próprio património. 

De acordo com esta classificação, o que melhor representa o objetivo deste trabalho, tendo em conta a 

sustentabilidade económica, social e ambiental que pressupõe, é o tipo de projetos de desenvolvimento local 

baseados no património cultural. Se não, vejamos os objetivos definidos por Cellabos (2003): 

 Criar consenso e estratégias de participação em torno dos projetos culturais e sociais existentes, favore-

cendo o processo em detrimento dos objetivos;  

 Dar a conhecer o património cultural, à população local, para sua utilização e usufruto; 

 Criar marcas de identidade; 

 Conseguir rentabilidade social. 

As principais características destes projetos assentam numa política de sustentabilidade social e cultural, 

beneficiando, em primeira linha, a população local e, indiretamente, os visitantes. 

Devem envolver, logo na fase de conceção, os stackholders sociais, onde se incluem os empresários, 

profissionais de turismo, investigadores, comerciantes, representantes da comunidade local, políticos e soci-

ais, e todos os que estão relacionados com o uso do património.  

Quanto à valorização e implementação destes projetos, são referenciados pontos fracos e fortes, men-

cionados no quadro 2. 

Pontos fracos Pontos fortes  

 Pouca valorização dos projetos culturais por 
parte da população, o que dificulta a sua adesão; 

 Fraca valorização económica dos projetos, o que 
leva à falta de dedicação, tempo e recursos; 

 Estas condições promovem a prevalência do 

esforço pessoal dos envolvidos que não veem o 
seu esforço devidamente recompensado; 

 Também provocam a simplificação do setor, 
com projetos que acarretem menos encargos 
financeiros e menos risco; 

 Normalmente, destas condicionantes resultam 
trabalhos que carecem de estratégia de planea-
mento e gestão. São apresentados e deixados à 
mercê de uma equipa que concebe o plano do 
projeto, mas não possui meios para a sua manu-
tenção e execução, ou não consegue suficiente 
adesão social para que o projeto saia do papel. 

 Projetos desta natureza, bem geridos e acompa-
nhados podem ter um efeito aglutinante da co-
munidade em redor do seu património cultural, 
dando lugar a pequenas iniciativas, destinadas à 
população local, com consequências positivas 
para os visitantes, porque revela autenticidade. 

 A participação e o consenso permitem a esco-
lha de opções assumidas pela comunidade e 
maximizam a continuidade do projeto.  

 Embora os resultados económicos, estéticos e 
técnicos nem sempre serem os esperados, es-
tes projetos sustentam um espírito de inquie-
tude e imaginação que leva ao surgimento de 
projetos inovadores. 

 Este tipo de trabalhos, com a comunidade, são 
os mais difíceis de elaborar pelo enorme en-
volvimento pessoal que pressupõe, mas vale a 
pena a aposta. 

QUADRO  2 - PONTOS FORTES E FRACOS DOS PROJETOS BASEADOS NO PATRIMÓNIO 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, BASEADA EM CELLABOS (2003: 67) 
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Sorenson, citado por Pérez (2009: 240), agrupa a maioria destes projetos em duas grandes categorias: 

os que têm por base a história real e as memórias e os que são criações artificiais, que não necessitam de uma 

base histórica para serem bem-sucedidos.  

Os projetos consubstanciam-se, essencialmente, nas seguintes organizações: museus, ecomuseus, par-

ques temáticos histórico-naturais e parques temáticos lúdicos, concorrentes cada vez mais fortes na indústria 

do lazer e consumo cultural. Sabendo que os parques temáticos lúdicos são criados de raiz, encenando todo um 

ritual de experiências, usando a cultura e o património apenas como móbil para definir temáticas, optou-se por 

apenas fazer a comparação entre os outros projetos. Assim, Pérez (2009) apresenta a diferença entre as três 

tipologias de projetos: 

Projeto Características 

Museu   Comunica  
 Conserva objetos, conteúdos e ideias 
 Coleciona 
 Investiga 
 Educa 

Ecomuseu   Interpreta a cultura e o património cultural no seu contexto 
 Potencia a memória e realiza processos de desenvolvimento, tendo 

em conta a comunidade, o tempo, o espaço e a memória. 

Parque temático 
histórico-natural 

 Espacializa a história e a entidade local 
 Evoca o passado 
 Espaço fora do tempo 
 Estratégia de marketing baseada num tema histórico ou cultural 
 Espetaculariza a cultura local 
 Procura turistas culturais 
 Fabrica natureza ou cultura para ser vista 
 Geralmente cobra entradas aos visitantes  

QUADRO  3 - CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS PROJETOS BASEADOS NO PATRIMÓNIO 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, BASEADA EM PÉREZ (2009: 241) 

 

Comparando, genericamente, cada um destes projetos, é fácil depreender que todos dependem do pa-

trimónio para existir. No entanto, o museu e o parque temático tendem a tirar do seu contexto original os 

objetos e conteúdos e, muitas vezes, têm como principal propósito a atração de visitantes. Já o ecomuseu, 

como será explanado no capítulo II, tem como foco essencial a comunidade e a interpretação do património 

in situ. 

Sintetizando, um projeto que pretenda maximizar os resultados da união entre património cultural e tu-

rismo terá de ter conta o desenvolvimento sustentável de uma região, o que implica um planeamento estraté-

gico, que envolva os stakeholders locais, com objetivos e medidas propostas de acordo com as especificida-

des específicas do lugar ou região e que tenham como primeiras beneficiárias as comunidades e, em segundo 

plano, os visitantes. 
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3. RELAÇÕES ENTRE TURISMO E RECURSOS LOCAIS 

 
O turismo tem vindo a ganhar um espaço crescente nas propostas de desenvolvimento do mundo rural, 

constituindo um dos sectores melhor colocados para alcançar esse objetivo. Este papel tem que ver com a 

possibilidade de tirar partido dos recursos endógenos desses territórios. Por sua vez, a comunidade local, 

vendo as potencialidades económicas dos produtos endógenos, vê oportunidade de negócio e alternativas 

económicas, incrementando a produção. Da panaceia de recursos locais, de cariz rural, escolhemos a agricul-

tura, a gastronomia, os ofícios tradicionais e artesanato e o PCI, para tecer algumas considerações. 

 

3.1. TURISMO & AGRICULTURA 
 

A terra com a sua constituição geológica, a forma do seu relevo, a sua relação com a água, com a 
temperatura e com o regime dos ventos predominantes. Mas, logo a seguir, os homens. Antes de mais na sua 
relação com essa terra  como a fizeram dar frutos, como se apropriaram dela, como se movimentaram so-
bre ela, como se agruparam em função do que ela lhes podia dar ou da maneira que ela podia ajudar a de-
fenderem-se. Depois, os homens, enquanto definidos pela cultura que criaram, como resposta às condições 
de vida que essa n-
ção o que diz a sabedoria dos antigos que durante séculos se esforçaram por tirar o melhor partido das con-
dições que a Natureza lhes impunha ou propunha. A terra está sempre presente.  

(Mattoso, et al., 2011: 15) 

 

Quando se fala em espaço rural, a primeira atividade que vem à mente é a agricultura. A história da 

humanidade sempre esteve ligada ao uso dos recursos primários como forma de subsistência e como ativida-

de económica. Nas últimas décadas, verificou-se um progressivo abandono dos campos, devido ao desenvol-

vimento dos setores secundário e terciário que se tornaram mais apelativos, afastando fisicamente as pessoas 

das aldeias e pequenas vilas rurais para espaços urbanos, no seu país, ou emigrando para países que ofereci-

am novas oportunidades. 

Em Portugal, este fenómeno tem vindo a provocar um despovoamento progressivo do interior rural. 

Inúmeros lugares e aldeias serranas ficaram totalmente abandonadas ou habitadas por alguns anciãos que 

resistiram à tentação de fugir ao isolamento. Para trás, ficaram paisagens, aglomerados habitacionais, edifí-

cios, equipamentos e técnicas agrícolas, usos e costumes e tradições que gerações atrás de gerações foram 

construindo e disseminando.  

Os campos agrícolas e as florestas foram votados ao abandono e o cultivo das terras e o pastoreio qua-

se desapareceram em muitas regiões. Subsistiram alguns aldeões que praticam uma agricultura de subsistên-

cia. As terras foram sendo invadidas por vegetação descontrolada que é considerada responsável por graves 

problemas, como os incêndios florestais. 

Atualmente, novos movimentos parecem revelar a atratividade do espaço rural, como lugar para viver e 

trabalhar. É o regresso de alguns às origens, por opção ou porque as condições de vida assim o exigem, e outros, 
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urbanos de nascimento, que sentem o apelo da terra. Os rurais também procuram reunir condições para melho-

rar a sua qualidade de vida. 

Neste sentido, os recursos endógenos disponíveis são aproveitados e são transformados em micro ne-

gócios que vão fazendo, aos poucos, desabrochar uma nova dinâmica económico-social em regiões decaden-

tes, apresentando-as como opções interessantes para fazer face aos paradigmas sociais e culturais contempo-

râneos, que exigem enormes mudanças na sociedade. 

A agricultura ostenta uma panóplia de oportunidades para explorar o espaço rural. Quer através da 

produção de bens alimentares, dos mais tradicionais até à implementação de novos produtos, quer através da 

silvicultura ou da pecuária, a paisagem rural está a mudar. Os empreendedores procuram alternativas para 

inovar e complementar os seus negócios. As parcerias e o associativismo tornam-se fundamentais e permi-

tem a criação de novos produtos e serviços, bem como desenvolvem redes de distribuição mais eficientes.  

A diversificação de atividades origina e está na base da capacidade de atração e retenção de massa crí-

tica nos espaços rurais e reflete a necessidade de imprimir multifuncionalidade aos mesmos, assente em 

grandes subsistemas, entre os quais se integram as atividades de turismo e lazer. A pluriatividade apresenta-

se como a melhor estratégia para tornar sustentáveis as atividades tradicionalmente desenvolvidas em termos 

agrícolas. O turismo é o modo de as valorizar e de as promover, incluindo as regiões em que se integram. 

(Inácio, 2010: 394) 

O turismo, dado o seu cariz transdisciplinar e multissetorial, permite a valorização da cultura, da natu-

reza e da economia das regiões de forma integral, podendo, também, ser explorado pelas comunidades agrí-

colas. Ainda assim, a relação estreita entre o turismo e a agricultura não é consensual entre os autores que se 

têm debruçado sobre a temática. No entanto, algumas atividades turísticas parecem interligar-se com as prá-

ticas agrícolas de forma plena, apresentando-se como alternativas e complementos para os rendimentos dos 

agricultores. Vejamos o exemplo o agroturismo, englobado no TER em que se alia o alojamento à possibili-

dade dos hóspedes acompanharem e / ou participarem nos trabalhos agrícolas desenvolvidos nas quintas, 

apresentando-se como uma fonte de rendimento adicional. 

Queiroz (2005: 6) indica alguns benefícios da associação do turismo à agricultura familiar: a valoriza-

ção da agricultura ao torná-la numa atração turística, contribuindo para o aumento da autoestima da popula-

ção e, consequentemente, incentivar os jovens a permanecer no espaço rural; a dinamização cultural, através 

da manutenção da sua identidade e autenticidade, resgatando usos e costumes, orgulho nos seus antepassados, 

relembrar histórias, recuperar a culinária, as indumentárias, os cerimoniais, o património arquitetónico, resti-

tuindo-os ao quotidiano e transformados em marcas locais do turismo. A autora ressalva a ideia de que a 

el ambiental, verifica-se uma utilização racional dos recur-

sos, visando a sua preservação e recuperação, pois estes são atrações turísticas. A agricultura biológica con-

tribui para a qualidade de vida dos locais e dos visitantes. 

Martins (2005: 158) refere que o TER pode contribuir para superar a fobia da mão-de-obra em perma-

necer na atividade agrícola (considerada desprestigiante), promover a recuperação e difusão dos usos e cos-
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tumes, do folclore, manter os hábitos de hospitalidade genuínos, mas incutindo profissionalismo ao atendi-

mento. Pode, ainda, proteger a riqueza e variedade gastronómica local.  

Analisando os autores referidos, parecem óbvias as vantagens que o turismo pode trazer para a ativi-

dade agrícola. Um território explorado, com campos cultivados, florestas cuidadas, pastoreio, cria uma pai-

sagem cultural de importância nuclear para o desenvolvimento de produtos turísticos no espaço rural. A lim-

peza dos acessos, a recuperação de edifícios e engenhos, a revitalização de culturas e técnicas, os campos 

inúmeras atividades de animação turística, como percursos pedestres interpretativos, passeios de bicicleta, de 

equídeos, provas de BTT, participação em atividades agrícolas (vindimas, apanha de azeitonas, recolha de 

cogumelos, ervas aromáticas e medicinais, etc.), de forma isolada ou integrados em ciclos5.  

No entanto, são diversos os entraves que se colocam ao desenvolvimento integrado destes dois setores. 

Queiroz (2005) refere-se à realidade brasileira, mas, analisando os obstáculos, verifica-se que se podem se 

aplicar ao contexto português: falta de adequação da legislação turística, ambiental, sanitária, fiscal e laboral; 

deficientes infraestruturas públicas (nomeadamente nas áreas rurais); escassez de infraestruturas turísticas 

(sinalização, paisagismo, informação turística); inexistência e/ou dificuldade de acesso a assistência técnica 

(serviços competentes sedeados nos grandes centros urbanos, longe da realidade rural); insuficiência de estu-

dos e pouca formação dos potenciais investidores e recursos humanos e escasso investimento na construção 

de espaços físicos para a receção e atendimento dos visitantes. 

Apesar da complementaridade entre a agricultura e o turismo, muitos são os aspetos a melhorar para 

que se desenvolvam em harmonia, criando riqueza para as populações residentes e experiências extraordiná-

rios para os visitantes. Há um longo caminho a percorrer para que os produtos turísticos baseados na agricul-

tura possam ser considerados de referência e uma alternativa a outros produtos já há muito disponíveis no 

mercado. A necessidade de reunir esforços para ultrapassar os entraves supracitados é essencial, mas também 

a premissa mais difícil de levar a cabo, dado o enorme conjunto de atores envolvidos em todo o processo, 

desde governantes (centrais e locais) a associações, instituições de crédito e comunidade local (agricultores, 

potenciais investidores, comerciantes, etc.). 

 
 
 

3.2. TURISMO & PRODUTOS LOCAIS E GASTRONOMIA 
 
Diretamente ligados à produção agropecuária estão os produtos locais, desde os que são consumidos 

quase como saem da terra, até aos que passam por processos de transformação mais ou menos complexos, 

aprimorados por gerações e gerações de produtores e que dão origem a iguarias gastronómicas que, frequen-

temente, se convertem em imagens de marca de uma região. Trata-se da união perfeita entre património ma-

terial e imaterial.  
                                                           

5 Tema que será abordado nos tópicos seguintes  Turismo & produtos locais e gastronomia e Turismo & ofícios tradicionais e arte-
sanato. 
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Se, por um lado, se verifica um certo abandono da produção de artigos alimentares tradicionais, acom-

panhando o processo de despovoamento das áreas rurais, também, com o retorno ao campo e a valorização 

deste tipo de produtos pelos mercados consumidores, que apreciam qualidade, autenticidade e novidade ao 

fazerem as suas escolhas alimentícias, brotam, por todo o país, unidades de fabrico de produtos tradicionais 

que vão criando postos de trabalho e dinamizando a economia local, por si só e através da procura de maté-

rias-primas e necessidade de distribuição que levam ao aparecimento e / ou reconversão de outros negócios. 

É um ciclo produtivo virtuoso que está a contribuir para o desenvolvimento rural integral. 

Assim, e refletindo as leis elementares do mercado, esta crescente procura, local, nacional e mesmo in-

ternacional, é acompanhada pela oferta criada por uma nova geração de pequenos empresários, que, aos pro-

dutos endógenos, adicionam estratégias de gestão atuais que passam pela inovação, quer ao nível do produto 

(novas receitas, novas embalagens, nova imagem) até a técnicas de marketing e promoção e à distribuição. 

Para enfrentar o mercado global, cheio de oportunidades e desafios, mas também de fortes dificuldades de 

inserção e concorrência feroz, o associativismo empresarial tem sido uma aposta com bons resultados. 

Claro está que a forma mais comum de escoar os produtos é levá-los até ao consumidor, através de re-

des de distribuição mais ou menos longas, recorrendo a estratégias push. No entanto, numa ótica pull, outra 

opção passa por atrair os potenciais clientes aos locais de origem dos produtos, somando ao seu consumo 

toda uma experiência sensorial. O turismo baseado em recursos rurais também passa por este tipo de oferta. 

Os visitantes podem fruir de serviços e consumir produtos, associando-os a processos artesanais de produção, 

c-

 

Relativamente aos entraves à criação e crescimento de unidades de produção artesanais salienta-se, 

sem dúvida, a tentativa de uniformização dos procedimentos de funcionamento impostas por normativos 

comunitários, comuns a todos os estados-membros, que ignoram especificidades ligadas às diferentes escalas 

de produção e características territoriais que dificultam a continuidade destas iniciativas que incrementam a 

capacidade de sustentabilidade aos espaços rurais. (Sousa, 2010: 589) 

Aqui se levanta uma questão paradoxal. Se, por um lado, grande parte destes negócios foi apoiada por 

fundos comunitários, nomeadamente através dos Programas LEADER e PRODER, também é a UE que está 

a promover a sua falência. Vejamos o caso da obrigatoriedade de implementação do sistema de HACCP6. 

Claro que a saúde dos consumidores deve ser garantida, mas são os produtores que mais se preocupam com 

-fazeres ancestrais, mas reconhecem que 

os conhecimentos científicos acerca da produção dos alimentos, da sua transformação e do seu armazena-

 

                                                           

6HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos). É um sistema preventivo 
de controlo da segurança alimentar, cuja implementação é obrigatória em todas as indústrias agroalimentares. Pretende identificar os 
perigos específicos e as medidas preventivas para o seu controlo em todas as etapas de produção. Baseia-se numa abordagem siste-
mática, documentada e verificável. 
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Regras demasiado rígidas implicam o fecho das empresas, por falta de capacidade económica para as 

cumprir, especialmente quando estas regras pressupõem alterações significativas nas instalações físicas e 

equipamentos. Não raras vezes, o cumprimento dos normativos leva à desvirtuação dos próprios produtos, 

quer porque não se podem utilizar certos ingredientes, parte integrante das receitas originais, quer pela proi-

bição de alguns processos produtivos. Por falta de alternativas, continua-se a verificar um sistema de econo-

mia paralela muito grande, que, para além das questões relacionadas com a sustentabilidade fiscal nacional, 

põem em causa a higiene e segurança alimentar dos produtos. 

Urge, assim, a flexibilização legislativa, em prol dos interesses dos produtores atuais e potenciais, dos 

consumidores e, em última análise, da economia. 

Malevolti (Figueiredo e Vieira, 2010: 186) deteta outros obstáculos ao uso dos produtos agroalimenta-

res: o custo dos produtos típicos locais, o seu aprovisionamento e uma grande falta de conhecimento sobre os 

produtos e a gastronomia locais, quer pelos turistas, quer pelos operadores locais. Com efeito, o preço final 

dos produtos representa uma dificuldade inerente à produção artesanal. O facto de serem utilizados processos 

e equipamentos artesanais, pouco mecanizados, eleva os custos o que se reflete no preço para o consumidor, 

pouco competitivos face aos da concorrência de produtos similares. Integrar a sua venda numa experiência 

mais vasta, como as oferecidas por produtos turísticos, pode atenuar este problema, uma vez que, para além 

do produto, os visitantes podem comprar um conjunto de sensações e vivências que justificam, de sobrema-

neira, o investimento. Além disso, evitando-se a entrada dos artigos em cadeias de distribuição, os produtores 

são os grandes beneficiários da atividade. 

Os produtos locais estão, ou deveriam estar, intimamente ligados à oferta da restauração da região, cri-

ando uma cadeia de valor positiva para todos os intervenientes. Os produtores dispõem de mais uma forma 

de escoamento; os restaurantes e demais estabelecimentos de restauração e bebidas obtêm produtos de quali-

dade, da terra, frescos e únicos (facto importante porque sem boas matérias-primas não se podem fazer bons 

pratos). Os seus clientes podem apreciar iguarias gastronómicas típicas, de boa qualidade, deixando dinheiro 

na comunidade local. 

Portugal é conhecido e apreciado como destino turístico também pela diversidade e qualidade gastro-

nómica e vitivinícola. Todas as regiões dispõem de uma riqueza e unicidade especial. Perante esta realidade, 

as entidades responsáveis têm-se enfocado no desenvolvimento de produtos turísticos baseados nos recursos 

gastronómicos, sendo o produto Gastronomia e Vinhos um dos 10 produtos estratégicos do PENT. 

A gastronomia, como recurso turístico, apresenta um elevado valor intrínseco, mas também um caráter 

simbólico que reflete a cultura dos povos e do território. Os produtos gastronómicos também são avaliados 

tendo em conta a sua capacidade de adaptação às novas tendências de consumo cultural e pelas potencialida-

des de contribuir para o desenvolvimento local. O turismo gastronómico está a contribuir para a integração 

horizontal da função produtiva tradicional com o setor terciário especializado (comércio e turismo), aumen-

tando os rendimentos e os postos de trabalho da população local, especialmente da feminina. (López e Mar-

tín, 2004: 83-94) 
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A nível cultural, os produtos baseados nos recursos gastronómicos levam à preservação e recuperação 

de receitas ancestrais e à revalorização dos produtos locais, imprimindo uma importância maior aos produtos 

certificados e levando à certificação de outros. Estes novos interesses impulsionam, também, a revitalização 

da agricultura tradicional. 

Indissociável da gastronomia encontra-se o setor dos vinhos. O enoturismo ou turismo vitivinícola é 

considerado um dos recursos potenciais para a área do turismo e estabelece uma forte sinergia entre este 

setor e o setor produtor, contribuindo para a valorização dos vinhos e das respetivas regiões produtoras. É um 

produto turístico que implica a interação direta dos turistas com o ciclo vinícola, abarcando atividades como 

visitas a vinha

provas de vinhos, integradas ou não em rotas. As potencialidades existem, nomeadamente se as regiões esti-

verem integradas em Regiões Demarcadas7, requer investimento privado e público e uma base económica 

agrícola rural robusta. (Vilar e Silva, 2010: 205) 

Apesar da ligação entre os produtos locais e a gastronomia com o turismo representar uma estratégia 

win-win, alguns estudos parecem revelar que ainda é uma relação teórica, havendo ainda, na prática, um longo 

caminho a percorrer. Vejamos as conclusões de Cristóvão et al. (2007: 9) decorrentes de um estudo sobre a 

relação entre os produtos locais e o turismo na região do Douro: lacunas na oferta dos produtos de forma a res-

ponder às exigências da distribuição (quantidade, prazos, imagem e práticas de faturação); desinteresse da dis-

tribuição local pelos produtos; falta de apoio das feiras e mercados municipais à comercialização dos produtos 

locais; oferta dos produtos locais impreparada para responder às exigências dos turistas (embalagem, rotulagem 

e imagem).  

Num estudo idêntico, desta feita abarcando a região da Serra da Estrela, Vieira (2008: 151) indica as 

seguintes lacunas: desconhecimento dos visitantes das características dos produtos genuínos; falta de poder 

de compra associada ao elevado preço dos produtos; défice de escala de produção na maior parte dos produ-

tores; falta de ética na oferta turística, que vende como genuínos produtos que não o são; inexistência de um 

sistema de certificação de origem na restauração; escassez de lojas de venda de produtos na maior parte dos 

concelhos; falta de hábitos regionais de consumo de produtos locais; e fraco volume turístico que estimule a 

ligação entre a oferta turística e os produtos. 

Assim sendo, problemas relacionados com a falta de informação, quer por parte dos visitantes, quer 

por parte dos comerciantes locais, deficiências nas redes de distribuição locais e fraca aposta na promoção 

dos produtos são comuns e requerem ações concertadas no sentido da sua resolução. 

Não se pode esperar que o turismo seja o responsável por grande parte do escoamento dos produtos 

alimentares locais, mas é mais uma opção a explorar, quer através da venda direta, quer, posteriormente, e 

uma vez conhecido o produto, através do incremento da sua venda em postos na zona de residência dos visi-

tantes, por eles próprios e por amigos e conhecidos a quem, entretanto, deram a conhecer as iguarias. 

 

                                                           

7 Recorda-se que a zona da Cordinha está integrada na Região Demarcada do Vinho Dão. 
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3.3. TURISMO & OFÍCIOS TRADICIONAIS E ARTESANATO  
 

Sempre que o artesão fala do seu trabalho, vislumbra-se no seu discurso um misto de ingenuida-
de e orgulho que deixam transparecer a marca da tradicionalidade, da individualidade e da originalidade 
do artefacto, o que, na realidade, nos aproxima da importância do processo de produção do objeto e da 
sua especificidade. 

Perdigão e Calvet (2001: 7) 

 

Para completar o leque de indústrias tradicionais que ilustram o espaço rural, logo passíveis de contri-

buir para o desenvolvimento das comunidades que o habitam, estão os ofícios e o artesanato. E se o turismo 

explora a cultura, esta também passa pelos objetos. Através deles conta-se a história de parte da nossa Histó-

ria. Ao estudarmos os ofícios tradicionais, ou num sentido mais abrangente a cultura material de uma comu-

nidade, estamos a conhecer melhor essa mesma comunidade. 

O produto de muitos destes ofícios materializa- ó-

ximas do rural, de caráter popular e, muitas vezes, carregadas de exotismo, o que lhe confere uma mais-valia que 

carga identitária que cada um lhe atribui e na capacidade que o objecto tem de trazer consigo a memória de um 

povo e a mem  valor cultural, 

da tecnologia, dos processos e métodos de trabalho, do design  

Apesar de toda a carga cultural simbólica que os ofícios tradicionais e o artesanato representam, tam-

bém este setor tem vindo a sofrer grandes alterações nas últimas décadas. Desde o já debatido abandono do 

meio rural e, consequentemente, das atividades agrícolas que exigiam muitas ocupações e artefactos artesa-

nais, passando pela modernização das técnicas agropecuárias, até à produção industrial de objetos e equipa-

mentos para as mais diversas tarefas campesinas e de uso doméstico, são inúmeros os fatores que têm levado 

à desvalorização destas profissões, causando uma redução drástica do número de artesãos e, não raras vezes, 

ao desaparecimento completo de determinadas artes e ofícios tradicionais.  

A tomada de consciência para este problema pelas entidades responsáveis foi tardia. Só em 1980 sur-

giu em Portugal a primeira delimitação institucional do conceito das artes e ofícios tradicionais, exposta na 

Portaria nº 1099/80, de 29 de dezembro, que prevê o apoio à criação e manutenção do próprio emprego, con-

cebendo- é-

rias-primas e produz ou repara objectos (ou presta serviços sociais) e ao qual é exigido um sentido estético e 

habilidade ou perícia manual, podendo, no entanto, usar máquinas como auxiliares de trabalho, e cuja inter-

(Antunes 1999: 19) 

Deste documento legal depreende-se uma visão cultural de artes e ofícios tradicionais próxima da arte 

 tipica-

mente   
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Com a criação da iniciativa Programa para a Promoção dos Ofícios e da Microempresas Artesanais 

(PPART), em 1997, o enquadramento do setor do artesanato alterou-se profundamente. Este programa inici-

ou o processo das bases para o ordenamento jurídico e normativo do setor, dos quais se destacam as seguin-

tes medidas: a Carta de Artesão, que consiste num documento renovável, que reconhece o domínio de sabe-

res e técnicas inerentes à atividade artesanal e a sua dedicação à mesma a título profissional; a Carta de Uni-

dade Produtiva Artesanal, também renovável e que é atribuída com base em critérios associados ao reconhe-

cimento do artesão, enquanto responsável da produção e com a dimensão da empresa. Este Programa visa 

atingir os seguintes objetivos:  

 contribuir para a valorização, expansão e renovação dos ofícios tradicionais, através de uma estratégia 

que cruze a tradição com modernidade, combinando saberes tradicionais com novos saberes; 

 potenciar o papel dos ofícios e das microempresas artesanais na afirmação da identidade nacional, na cria-

ção de fatores competitivos assentes na diferença, na promoção do desenvolvimento local e do turismo; 

 conciliar as vertentes social e económica do setor, aliando-as às preocupações relativas à inserção socio-

profissional dos grupos mais desfavorecidos, incrementando uma cultura empresarial; 

 promover a atuação concertada dos vários departamentos da Administração Pública com intervenção nas 

artes e ofícios tradicionais, para definição de uma política integrada para o setor. (DRADR, s/d) 

Estas ações revelam o papel importantíssimo dos ofícios tradicionais e do artesanato na preservação 

cultural das regiões, reconhecendo-os como elementos patrimoniais identitários essenciais e dignificando a 

profissão do artesão. Também defendem a pertinência no processo de desenvolvimento dessas regiões, no-

meadamente através da aposta no associativismo e na inovação. Com efeito, observa-se o surgimento de uma 

nova geração de produtores-criadores que associam antigos processos de produção a novas técnicas, reinven-

tando formas e criando novas funções para os objetos, considerados tradicionais, acompanhando as mudan-

ças económico-sociais. (Perdigão e Calvet, 2001: 9) 

À semelhança do que se tem verificado com os produtos agroalimentares, o turismo pode funcionar 

como forma de preservar / recuperar este património. A prova disso é que, em Portugal, algumas artes tradi-

cionais não foram extintas precisamente por causa do fenómeno turístico, como é o caso da Olaria, da Tape-

çaria e da Doçaria. (Nogueira, 2001) 

Existem evidentes complementaridades entre os setores do turismo e do artesanato, principalmente 

através dos binómios, que se explicitam: 

 Artesanato, património, associativismo / turismo: proporcionam a matriz de recursos turísticos; o acrés-

cimo e reforço do poder de atração turística; a dinamização de atividades de animação; a prevenção dos 

efeitos nefastos do turismo nas comunidades recetoras; o aumento da visibilidade local e o aumento dos 

níveis de satisfação turística; 

 Turismo / artesanato, património, associativismo: ocasionam o incremento das receitas deixadas pelos 

visitantes nos locais patrimoniais; o aumento das medidas de proteção e recuperação do património, ma-

terial e imaterial; o crescimento das vendas de artigos artesanais in loco; a divulgação do artesanato no 
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exterior; o incentivo à apresentação de iniciativas de animação turística pelas coletividades como meio 

de obter receitas; o estímulo à dinâmica associativa; a cativação da população local para a apreciação e 

valorização do seu património. (Geoideia e Espaço e Desenvolvimento, 2001) 

Como já foi referido, os turistas que procuram produtos baseados nos recursos rurais, querem autenti-

cidade, querem diferença, querem viver experiências que conquistem um espaço vitalício na sua memória. 

Um espaço rural que seja alvo de um projeto de gestão integrado, que alie o património ao turismo, não pode 

ignorar o artesanato e os ofícios tradicionais. Aliás, devem ser considerados recursos estratégicos. A sua 

integração não se pode limitar ao convite aos artesãos sobreviventes para deixarem as suas peças na loja de 

souvenirs ou na mercearia da aldeia para que os visitantes possam comprar uma lembrança da viagem.  

Para maximizar as mais-valias para os artesãos e para a economia local, devem ser criadas formas de con-

vidar os visitantes a conhecer, as oficinas, deixá-los experienciar, possibilitando que aprendam e ensaiem técnicas, 

toquem nos materiais, inventem e produzam as suas próprias peças. A organização de workshops e a apresentação 

ao vivo dos artesãos a laborar também podem representar rendimentos extra para estes profissionais. 

O associativismo é aspeto imprescindível. Se forem criadas redes locais entre artesãos e produtores de 

bens alimentares, por exemplo, podem associar-se os respetivos produtos, concebendo conjuntos atraentes, 

funcionais e, acima de tudo, únicos. Por que não há de o cesteiro fabricar uma embalagem para um queijeiro? 

Ou uma cesta para albergar vários produtos locais, formando um cabaz? 

ia aproveitando imóveis com ligação aos 

ofícios, onde sejam recriadas oficinas e convidados artesãos para laborar, concebendo peças que seriam ex-

postas e comercializadas nesse mesmo espaço também é um tipo de projeto implementado em algumas regi-

ões, com sucesso.8 

Algumas atividades de lazer podem, igualmente, promover a revitalização de alguns ofícios em vias de 

extinção. A título de exemplo, a utilização de equídeos implica a existência de ferradores para tratarem das 

ferraduras para os animais. A recuperação de casas de habitação ou edifícios rústicos, de apoio à atividade 

agrícola, requerem pedreiros para se manterem fieis à sua forma original. 

São várias as hipóteses a explorar. No entanto, todas implicam algumas premissas das quais pode de-

pender o sucesso das estratégias. A sensibilização, informação e formação dos artesãos, incutindo-lhes com-

petências de gestão e marketing é fundamental. A aposta no associativismo também é indispensável, para 

fazer funcionar o sistema interativo, promovendo as relações entre os atores locais e facilitando comunicação 

com o exterior (por exemplo, instituições da administração pública e redes de distribuição). E, ainda a inova-

ção dos produtos, atribuindo-lhes novas tarefas, especialmente de cariz decorativo, acompanhando tendên-

cias, mas mantendo a alma da arte. 

Só assim os ofícios tradicionais se poderão transformar em negócios, meios de sustento para quem ne-

les queira investir e dedicar-se profissionalmente, atraindo novos aprendizes para dar continuidade à arte, 

                                                           

8 A título de exemplo: Casa das Tecedeiras (Janeiro de Cima - Fundão)  <http://www.pinusverde.pt/?cix=267>; Museu de tecela-
gem dos Meios (Guarda) - <http://www.munguarda.pt/index.asp?idedicao=51&idSeccao=733&Action=seccao>. 
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evitando o seu desaparecimento. Podem, inclusive, numa ótica de mercado, estimular a recuperação de ou-

tros ofícios, nomeadamente a montante, suscitados pela crescente necessidade de determinadas matérias-

primas, como é o caso da cultura do linho ou da tosquia e preparação da lã. Tais acontecimentos, para além 

dos efeitos diretos na economia local, assumiram-se como fatores de valorização patrimonial com efeitos 

positivos nas atividades turísticas. 

O turismo pode e deve ser uma das formas de preservação das Artes e Ofícios Tradicionais, evitando 

que muito Património se perca e permaneça vivo e continue a enriquecer e a perpetuar a história cultural das 

populações. Todavia, apenas se consegue esta pretensão se as atividades turísticas representarem fontes de 

rendimento, diretas e/ou indiretas, pois, na sociedade atual, qualquer iniciativa tem de possuir uma forte e 

atrativa vertente económica para ser sustentável e não se ficar pela visão utópica dos arquitetos dos planos de 

desenvolvimento local. 

 

3.4. TURISMO & PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 
 

No universo do PCI agregam-se práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os 

bens materiais e os espaços que lhes estão associados, desde que uma comunidade o reconheça como parte 

integrante do seu património cultural. Sendo objeto de constante produção e recriação em função do contexto 

social, histórico e ambiental, constitui-se como fonte de identidade e fator de sucessão cultural dessa comu-

nidade. Manifesta-se nos modos de organização e nas referências culturais de forma indissociável, apresen-

tando-se como fenómenos totais, tornando a realidade social integral, independentemente do carácter mais ou 

menos difuso que tais manifestações possam assumir. (Costa, 2008: 20)  

Todas estas manifestações pressupõem pessoas. São elas que propiciam a sua existência, vivenciando-

as e transmitindo-o às gerações vindouras. São as pessoas que, através de processos, criam o património ima-

terial e lhe dão sentido. E, mesmo quando deixam de ser vivenciadas, é, em muitos casos, graças a testemu-

nhos de certas pessoas que ainda se conhecem essas tradições. São a alma de um lugar. E tal significa que 

um grupo de objetos e edifícios, se desprovido da componente incorpórea, perdem grande parte da sua signi-

ficação, tornando-se amorfos. 

Assim, a definição de PCI remete para a imagem de uma determinada comunidade e da sua cultura como 

um todo orgânico que constitui fator de identidade para os seus elementos, fundando um critério de especifici-

dade e diferenciação, quer internamente, quer perante outras comunidades. 

Com as alterações socioculturais que se têm verificado nas últimas décadas, a perda do PCI é visível 

spon-

a, 2008: 24) 

Em Portugal abundam recursos que carecem de ser conhecidos, inventariados, salvaguardados, com-

preendidos, fruídos, alguns com potencial para conquistarem o estatuto de Património da Humanidade. É o 
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caso do Fado que, em 2011 passou a figurar na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade. Com 

a Dieta Mediterrânica, no âmbito de uma candidatura plurinacional partilhada com a Espanha, Marrocos, 

Itália, Grécia, Chipre e Croácia, Portugal conquistou, recentemente, a segunda inscrição na prestigiada lista. 

A candidatura do Cante Alentejano também já foi aceite pela UNESCO. A estas candidaturas muitas outras 

se podem juntar, nomeadamente ligadas ao artesanato e às festas populares. Estes acontecimentos, para além 

da promoção internacional, favorecerão, a nível nacional, a tomada de consciência sobre a importância e a 

diversidade do nosso património imaterial. 

O potencial existe e parece verificar-se um novo paradigma cultural, revelado pelo crescente interesse 

por muito deste PCI. Um exemplo flagrante é o aparecimento de uma nova geração de talentosos fadistas que 

conquistam apreciadores, de todas as faixas etárias, portugueses e estrangeiros. 

É crucial que Portugal se mobilize para promover a autoestima em torno do PCI. Deve, seguindo as 

recomendações ditadas pelas entidades competentes, identificar, inventariar, registar, classificar e trabalhar 

em prol da sua defesa e enobrecimento, como já acontece atualmente, com o património material, edificado 

ou arqueológico. (Marques, 2011) 

À semelhança de quaisquer outros bens, e seguindo as conceções economicistas, é preciso dar valor 

material ao património, para que este seja visto como um ativo passível de gerar rendimentos. É necessário 

torná-lo vendável para o tornar interessante. Aproveitando as tendências da globalização, que dita a unifor-

mização dos modos de vida, deve-se fazer ganhar, como já vem acontecendo, cada vez maior expressão a 

busca do "verdadeiro", do "puro", do "genuíno", que se redescobre junto das comunidades, nomeadamente 

das rurais. O turismo cultural é um meio privilegiado para responder a esta necessidade, indo ao encontro das 

motivações da procura turística contemporânea. É, também, um dos vetores que está a promover a tal revalo-

rização e revivificação de determinadas manifestações locais e regionais do PCI. 

 É a essa procura que as linhas estratégicas orientadoras do turismo português têm de dar resposta, 

através dos produtos estratégicos, nomeadamente com a sua presença específica no touring cultural e paisa-

gístico fundamentais no PENT, seja no calendário nacional de eventos, nos polos de desenvolvimento turísti-

co ou nas ofertas únicas das regiões. (Marques, 2011) 

Embora o PCI deva ser considerado um recurso turístico com forte poder de atração, os responsáveis pe-

lo desenvolvimento sustentável dos locais devem ter o cuidado de não desvirtuar as práticas tradicionais, desca-

racterizando a sua valia no meio de que são originárias, transformando-  

Marques (2011: s/p) alerta para  

 a sua descontextualização, isto é, a sua idiossincrasia transplantada parcialmente para outros meios 
apreciadores somente de algumas das suas facetas, consegue propagar uma certa imagem exótica e única 
do seu lugar de origem, mas pode igualmente levar ao abastardamento, à perda de vínculos tradicionais e 
de funcionalidade simbólica. Nalguns casos, corre mesmo o risco de transformar-se em mero entretenimen-
to e consumo espetacular que se prolonga como um resíduo cristalizado e artificial de anteriores práticas 
com sentido vital. 
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Também Costa (2008: 25) aborda este fenómeno denominando- o-

nal popular, simultaneamente como reconfiguração das identidades locais e tradição num contexto de mu-

dança social e como processos de a-

u-

los para consumo massificado, como prática discursiva e pura performance da tradição por parte de uma 

 

Estas citações salientam o perigo de se desenvolverem as manifestações tradicionais de acordo com o 

que se pensa que o turista quer ver e experimentar, ao invés de o convidar a integrar-se nas verdadeiras e 

ancestrais práticas populares. Se bem que atividades turísticas coerentes com os atuais padrões de qualidade 

ilidade da emblematização local, proporcionando-lhe o seu contacto e fruição, 

mas sem a abalar na sua cíclica ou tradicional dinâmica )  

A análise da relação entre o turismo e os recursos endógenos de uma comunidade mostra que são 

complementares, especialmente se falarmos de produtos como o turismo cultural, turismo gastronómico, 

enoturismo e turismo rural. Se o património construído pode ser um importante fator de atração, a maioria 

das vezes apenas permite que os visitantes o contemplem. É o artesanato, são os produtos tradicionais, a 

culinária, os vinhos, as técnicas que estão por detrás destes elementos palpáveis e toda a cultura incorpórea 

transmitida pelo folclore, pelas lendas, ditados populares, pela forma de falar, pelos festejos e tantas outras 

manifestações que elevam a experiência turística para outro nível. São estes aspetos que dão vida aos luga-

res, às obras, às pedras. Permitem ao visitante desfrutar da sua visita com todos os sentidos e torná-la me-

morável. São estes elementos que motivam a revisitação dos espaços, pois cada experiência é única.  

Parece óbvia e simbiótica a relação. No entanto, muito há a fazer para que todas estas potencialidades 

se transformem em produtos estruturados que definam destinos.  

Estando completamente dependentes de pessoas, das pessoas de uma comunidade específica, este pro-

cesso tem de seguir uma estratégia bottom-up. Têm que ser os elementos da comunidade a desenvolver as 

suas competências e aptidões culturais, aprender a respeitá-las e apreciá-las para poderem ser os anfitriões 

dos turistas que vêm partilhar com eles os seus bens patrimoniais, os seus usos e costumes, enfim, a sua cul-

tura e, em troca, deixam dinheiro para contribuir para o crescimento económico local. 

Para ajudar a que estes processos se realizem e sejam bem-sucedidos, alguns métodos têm sido estu-

dados. Um dos mais interessantes é a criação de ecomuseus, um instrumento integrado na chamada nova 

museologia, tema abordado no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II  MUSEALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
 

1. NOVA MUSEOLOGIA - OPORTUNIDADE PARA OS TERRITÓRIOS RURAIS 

 
Como foi abordado no Capítulo I deste trabalho, nas últimas décadas, o conceito de património tem-se 

vindo a dilatar e as entidades responsáveis têm tomado medidas para o manter e recuperar. Paralelamente, 

tem-se verificado uma revalorização dos recursos patrimoniais por parte das comunidades que os ostentam, 

desenvolvendo um sentimento de orgulho e procurando formas de retirar benefícios económicos desses bens, 

que, por serem autênticos, testemunhos de uma evolução cultural secular, são únicos.  

Os museus clássicos, considerados até meados do século XX, veículos privilegiados para a preserva-

ção do património, começam a deixar de responder a estas novas necessidades de salvaguarda e partilha dos 

bens patrimoniais. Começam a ser vistos como 

 

Sendo o museu um mostruário de património que, por sua vez, é produto da evolução cultural de um 

povo, faz todo o sentido que estes sejam espaços dinâmicos que reflitam essas permutas socioculturais. O 

museu tem, então, de ter um papel ativo, interveniente e dinamizador na sociedade em que está inserido. 

(Duarte, 1993: 12) 

Os profissionais dos museus começam a repensar a função social destes espaços, sobretudo através da 

i-

plinar, liderado por uma equipa técnica motivada para a salvaguarda do património cultural, para o tornar aces-

sível, quer a especialistas, quer ao (e principalmente ao) público em geral, através da introdução de técnicas de 

interpretação e que com sistemas de avaliação que permitem verificar a eficácia das ações dirigidas à comuni-

dade. (Azevedo, 2011) 

A nova museologia (new museology, na terminologia anglo-saxónica) vem ao encontro desta necessida-

de premente, pretendendo mudar a estrutura, objetivos e modo de funcionamento dos museus tradicionais, as-

sentes na tríade coleção / edifício / público. Ou seja, um museu como espaço fechado que apresenta um conjun-

to de objetos de arte para serem observados pelos visitantes.  

O conceito de nova museologia surge em 1972, na Mesa Redonda realizada em Santiago do Chile, pela 

UNESCO, com a colaboração do International Council of Museums (ICOM). Deste evento, surge a necessida-

de de se repensar o modelo dos museus clássicos, vistos frequentemente como ilhas, isolados das comunidades 

onde estavam integrados (Azevedo, 2011). Su -se que os mu-

seus devem concentrar-se na recuperação do património cultural, conferindo-lhe um papel social e evitar que 

este se disperse. Dá-se enfoque à modernização das técnicas museológicas que facilitem a comunicação entre o 
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objeto e o visitante; criam-se sistemas de avaliação para determinar a eficácia da sua ação, em relação à comu-

nidade; e tem-se em consideração a formação adequada dos recursos humanos. (ICOM, 1972) 

Em 1984, durante o I Atelier Internacional Ecomuseus/Nova Museologia, redigiu-se a Declaração de 

Quebec - Princípios de Base de uma Nova Museologia a-

ções para a preservação do spiritu loci através da proteção do patrimônio tangível e intangível, considerado 

(ICOMOS, 2008) São realçados, nesta Declaração, os fatores de cooperação interdisciplinar, a necessidade 

participação ativa do público nas iniciativas museológicas e a utilização de estratégias de gestão modernas, 

nomeadamente no que respeita às políticas de comunicação.  

Um ano mais tarde, em Lisboa, é oficialmente criado o Movimento Internacional da Nova Museologia 

(MINOM), uma organização afiliada ao ICOM. Este movimento pretende juntar pessoas que se interessam 

por uma museologia ativa e interativa, estando aberto a todas as visões que façam do museu um instrumento 

para a construção de identidade e desenvolvimento dentro da comunidade. Privilegia relações cooperativas 

entre utilizadores e profissionais e a colaboração intercultural.   

Em 2003, o ICOMOS dedicou o simpósio científico da 14ª Assembleia Geral ao tema da preservação 

dos valores sociais intangíveis de monumentos e sítios. Na Declaração Kimberly, o ICOMOS comprometeu-

se a considerar os valores intangíveis e as comunidades locais, guardiãs desses valores, na utilização e pre-

servação de monumentos e sítios em conformidade com a Convenção do Património Mundial de 1972. Em 

2005, a Declaração Xi'an apela à conservação de contextos definidos enquanto aspetos físicos, visuais e natu-

rais, práticas sociais e espirituais, costumes, conhecimento tradicional e outras formas e expressões na prote-

ção e promoção dos monumentos e sítios que compõem o património mundial. (ICOMOS, 2008) 

Foram essencialmente estas instituições, ICOM e ICOMOS, que refletiram e fundamentaram os prin-

cípios da Nova Museologia, seguidos por técnicos e organizações ligadas ao património a nível mundial que, 

por sua vez, ocasionaram o surgimento de múltiplas abordagens, algumas das quais passamos a referir. 

Segundo Santos (2009: 94 i-

ativo, transformador

dos cidadãos, através da participação ativa, visando ao desenvolvimento social. 

Mensch (1990: 50) indicou sete causas como sendo as responsáveis pelo surgimento da Nova Museo-

logia:  

1. centralização na comunidade, em vez da focalização no objeto; 

2. dilatação do conceito de objeto museológico;  

3. tendência para a preservação in situ;  

4. ascensão do conceito de museu descentralizado;  

5. vocação para conceitualização;  

6. racionalização da gestão de museu;  

7. musealização de instituições culturais e comerciais.  
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Essa abordagem indicia a relevância que os novos modelos de gestão museológica dão à interligação 

entre o património e as necessidades da sociedade contemporânea e das comunidades numa tentativa de con-

vergência.  

Nos últimos anos, vários autores procuraram aprofundar estas questões e definir os princípios básicos da 

Nova Museologia. Por exemplo, Santos (2000: 108) apresenta as seguintes ações:  

1. reconhecimento das identidades e das culturas de todos os grupos humanos;  

2. utilização da memória coletiva como um referencial básico para a compreensão e a transformação da 

realidade;  

3. estímulo à apropriação e reapropriação do património, para que a identidade seja vivida na pluralida-

de e na rutura;  

4. identificação das ações museológicas como ponto de partida à prática social, em detrimento das co-

leções;  

5. democratização da função de preservação;  

6. interpretação da relação entre o homem e o seu meio ambiente e da influência da herança cultural e 

natural na identidade dos indivíduos e dos grupos sociais;  

7. comunicação dos técnicos com os grupos comunitários, tendo em vista o entendimento, a transfor-

mação e o desenvolvimento social.  

Dada a estreita ligação entre 

pode considerar-se que estes devem ter um papel importante de intervenção social.  

O International Committee for The Training of Personnel (ICTOP) reflete estas preocupações, através 

da de

práticas museológicas centradas nas comunidades (Carvalho, 2011: 109), que se referem a seguir: 

 Compreensão das necessidades da comunidade  tangíveis e intangíveis, declaradas ou implícitas; 

 Mobilização dos membros da comunidade para a utilização dos seus próprios recursos: técnicas e utensílios; 

 Interação entre comunidades, o seu património cultural e natural e o seu desenvolvimento; 

 Processos que surgiram da dedicação da comunidade; 

 Criação de conhecimento através da partilha; 

 Uso de técnicas e tecnologias colaborativas para atrair a comunidade e desenvolver o orgulho no seu 

património único: tangível e intangível, cultural e natural; 

 Utilização de técnicos da comunidade  formação e contribuição  arqueologia, exploração científica, 

desenvolvimento cultural, turismo, proteção e preservação, etc. 

Compreende-se, assim, que o envolvimento da comunidade é fulcral na criação de projetos inseridos 

na corrente da nova museologia. Percebe-se, também, a lata abrangência do que se considera património, 

dando-se especial relevância ao imaterial, que, nos museus tradicionais, se reduzia a umas gravações vídeo 

ou áudio e que, nos novos espaços museológicos, ganham lugar de destaque pelas novas técnicas de exposi-

ção e usufruto que esta apresenta. A motivação das comunidades, para que continuem a recriar aquilo que faz 
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parte do património imaterial, de acordo com as condicionantes atuais, é fundamental, pois se o que motiva 

esta recriação desaparecer ou não for estimulado, o futuro passará pelo declínio. (Andrade, 2008) 

Este relacionamento estreito entre a comunidade e o espaço museológico é fundamental e quase im-

pra e escrutínio das pessoas anónimas que são as 

responsáveis pelas práticas culturais, estando, desta forma, o PCI sob a sua autoridade. (Carvalho, 2011: 115)  

É, de facto, na filosofia da Nova Museologia que se encontram as condições mais favoráveis ao traba-

lho com o património imaterial, uma vez que os museus que a aplicam devem lidar, sobretudo, com os qua-

dros presentes e atribuir-lhes um futuro, integrando o passado num processo contínuo em que a sociedade, na 

sua relação com os recursos ambientais, constitui o paradigma mais importante.  

Uma vez que o meio rural apresenta uma vertente incorpórea muito grande, que ajuda ou é totalmente 

responsável por dar significado aos recursos materiais, as valências nas áreas da investigação, preservação, 

recuperação e divulgação apresentadas por esta nova corrente museológica prenunciam interessantes oportu-

nidades para a valorização do património rural, com múltiplos benefícios socioeconómicos para as comuni-

dades residentes. 

A Declaração de Santiago do Chile 1972, já mencionada, refere, no art.º 7 que, em relação ao meio rural, 

os museus devem, sobretudo, alertar para os problemas desse meio, através da exposição de tecnologias aplicá-

veis ao aperfeiçoamento da vida da comunidade, exposições relacionadas com o meio rural nos museus urbanos, 

exposições itinerantes e criação de museus de sítios, que apresentem soluções para o problema do meio social e 

tecnológico e proporcionem ao público uma maior consciência sobre estes problemas e reforcem as relações 

nacionais. (ICOM, 1972) 

Fazendo uma síntese, tal como está representada no quadro 4, sobre as inovações defendidas pela No-

va Museologia, salientado os contrastes com a museologia tradicional, podemos afirmar que a primeira as-

senta em três pilares fundamentais: um território (representando uma estrutura descentralizada), um patrimó-

nio (material e imaterial) e uma comunidade, enquanto a última privilegiava a tríade edifício (geralmente 

sumptuoso), uma coleção (valiosa em quantidade e qualidade) e um público (elitista). 

 

Museologia tradicional Nova museologia 

Um edifício 

Uma coleção 

Um público 

Um território 

Um património 

Uma comunidade 

QUADRO 4  DIFERENÇAS ENTRE A MUSEOLOGIA TRADICIONAL E A NOVA MUSEOLOGIA 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, BASEADA EM MAGALHÃES (2003) 

 

Integrados no movimento da nova museologia, na tentativa de aplicar, no terreno, as premissas apon-

tadas pela mesma, surgem, pela mão de J. H. Rivière e Hugues de Varine, os primeiros projetos de ecomu-

seus, importantes instrumentos de gestão patrimonial e turística, frequentemente confundidos com a própria 

definição de nova museologia. 

 



O património rural como recurso propulsor do desenvolvimento turístico local   
Proposta de criação do Ecomuseu da Cordinha 

65 

 

2. ECOMUSEUS: CONCEITO E PREMISSAS  

Explicados os princípios da nova museologia, é tempo de nos debruçarmos sobre um dos seus princi-

pais instrumentos, os ecomuseus.  

Um ecomuseu é um espaço museológico disperso pelo território, abarcando os principais recursos pa-

trimoniais locais, que procura conservar e valorizar, em comunhão profunda com o seu recurso mais valioso, 

a comunidade. Tem como principal objetivo promover o desenvolvimento local, através de uma gestão pa-

trimonial e turística sustentável.  

Na Europa, a partir dos anos 70, começa a despertar o interesse por recuperar e patrimonializar estru-

turas físicas em decadência, ligadas a atividades laborais, como: a pesca na Escandinávia; a recuperação da 

cidade da indústria do algodão de New Lanark, no Reino Unido; ou a experiência comunitária francesa, na 

região industrial das cidades de Creusot (siderurgia) e Montceau les Mines (carvão), aplicando-se a designa-

ção de ecomuseus (Rivière, citado por Martins, 2011). Nos Estados Unidos, deram-se os primeiros passos 

com a criação do Parque Nacional do Carvão e com a recuperação da Company Town de Lowell. (Sabaté, 

2004) Estes projetos vão ao encontro do movimento ideológico da nova museologia que defende a ideia do 

museu a céu aberto, voltado para a comunidade local, modelado pela simbiose entre esta e os ecossistemas 

naturais.  

O termo ecomuseu é mencionado pela primeira vez em 1971, em Dijon, por Robert Poujade, presiden-

te da câmara municipal desta cidade francesa e ministro-adjunto do primeiro-ministro responsável pela pro-

teção da natureza e do meio ambiente, durante a 9ª Conferência Geral do ICOM (Desvallees, 1992: 15), e 

advém, precisamente da união entre os termos ecologia e museu. 

Todavia, atribui-se a Hugues de Varine, então diretor do ICOM, a invenção do termo, referindo-se aos 

esquemas museológicos em que assenta este campo de experimentação da nova museologia (Carvalho, 2011: 

119) Contudo, há várias décadas que estes esquemas eram traçados e defendidos pelo seu antecessor no ICOM, 

George- ra, teste-

 

Baseando-se no caso do Ecomuseu da Comunidade Urbana Le Creusote-Montceau les Mines, alicer-

çado nas noções de ecologia humana, comunidade social, entidade administrativa e território, Hugues de 

Varine indica dois modelos de ecomuseus: Ecomuseu do Meio Ambiente (aperfeiçoamento dos museus aos 

ar livre escandinavos e das casas do parque americanas) e Ecomuseu de Desenvolvimento Comunitário, ins-

pirado nos casos franceses que definem a comunidade como protagonista nas atividades, que, por sua vez, 

refletem problemas atuais e futuros. (De Carli, 2003) 

Rivière (1989) atribui a Claude Lévi-Strauss os primórdios do ecomuseu, remontando ao século XIX, 

às exposições universais de 1867 e 1889, onde se patenteou uma atenção especial à reprodução do quotidiano 

e aos géneros de vida, ainda que, nessa altura, a preocupação fosse apenas retratar o espaço (grupos diferen-
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tes no mesmo tempo, mas em espaços diferentes)

à definição de ecomuseu (comunidades diferentes no mesmo espaço com tempos diferentes).  

Constata- r-

var e valorizar o património cultural e natural in loco e em atividade. Ao conceito de ecomuseu está subja-

cente o desenvolvimento sustentável com uma forte orientação ecológica. Pretende interpretar o património 

natural e cultural de uma microrregião no seu conjunto e no seu processo de mudança. (Pérez, 2002) 

Como grande impulsionador da implementação dos ecomuseus, Rivière conseguiu pôr as suas ideias 

em prática, pela primeira vez, em 1928, através da realização de uma exposição de arte pré-colombiana, em 

Paris. Esta foi, em simultâneo, considerada um sucesso e alvo de críticas bastante negativas. Foi, também, 

convidado a colaborar na montagem do Museu do Homem, que, para além de uma exposição etnográfica, 

oferecia as valências de centro de investigação e cultura e formas inovadoras de motivar a participação dos 

visitantes nos vários espaços. Em 1937, iniciou o Museu das Artes e Tradições Populares, em Paris, trabalho 

que terminou três décadas depois. Mas foi a propósito da renovação do Museu de História de Rennes, que 

Rivière conseguiu concretizar os seus planos no que viria a ser considerado um ecomuseu. Decorria o ano de 

1946. (Carvalho, 2011: 27) 

e-

lícula biológica 

cronologia e a simultaneidade dos fenómenos, revelando os elos que existem na realidade dinâmica do nosso 

 

Analisando o desenvolvimento do trabalho realizado por Henri Rivière em prol da ecomuseologia du-

rante várias décadas, pode-se concluir que este museólogo concebeu três versões da definição evolutiva de 

ecomuseu. A primeira, que remonta a 1973, caracteriza o ecomuseu como um novo género de museu assente 

em três noções: a interdisciplinaridade baseada na ecologia, a união com a comunidade e a participação desta 

na sua criação e gestão. A segunda definição, surgida três anos mais tarde, integra a ideia de ecomuseu como 

estrutura que surgiu repentinamente, formado por um organismo principal coordenador e organismos secun-

dários, sendo um seus objetivos a interpretação do meio ambiente natural e cultural, no tempo e no espaço. A 

última versão, datada de 1980, apresenta o ecomuseu como o museu-instrumento  dos indivíduos e da natu-

reza, museu do tempo, museu do espaço, sendo o local de excelência para a real expressão da humanidade e 

da natureza. (Primo, 2008: 99) 

Assim, de acordo com Primo (2008: 97) Rivière, o pai dos ecomuseus, propõe a seguinte definição, re-

fletindo o caráter evolutivo da mesma: 

Un ecomuseo es un instrumento que un poder público y una población conciben, fabrican y ex-
plotan conjuntamente. Dicho poder, con los expertos, las facilidades, los recursos que él le proporciona. 
Dicha población, según sus aspiraciones, su cultura, sus facultades de aproximación. Un espejo en el que 
esa población se mira, para reconocerse en él, donde busca la explicación del territorio al que está unido, 
junto al de las poblaciones. Un espejo que esa población presenta a sus huéspedes, para hacerse compren-
der mejor, en el respeto a su trabajo, sus comportamientos, su intimidad. Una expresión del hombre y de 
la naturaleza. El hombre es allí interpretado en su medio natural. La naturaleza está en su salvajismo, pero 
tal y como la sociedad tradicional y la sociedad industrial han adaptado su imagen. Una expresión del 
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tiempo, cuando la explicación remonta hasta la aparición del hombre en la región, se escalona a través de 
los tiempo prehistóricos e históricos que hay vivido y desemboca en la época actual. Con una apertura ha-
cia el mañana, sin que por ello el ecomuseo tome decisiones, sino que juegue, en este caso, un papel de 
información y de análisis critico. Una interpretación del espacio. De espacios escogidos, donde el visitan-
te pueda reposar, o caminar. Un laboratorio, en la medida en que contribuye al estudio histórico y con-
temporáneo de esa población y de su medio y favorece la formación de especialistas en sus campos res-
pectivos, en cooperación con las organizaciones de investigación que no pertecén al ecomuseo. Un con-
servatorio, en la medida en que ayuda a la preservación y a la valoración del patrimonio natural y cultural 
de esa población. Una escuela, en la medida en la que asocia a esa población con sus acciones de estudio 
y de protección, en la que incita a un mejor análisis de los problemas de su propio futuro. Ese laboratorio, 
ese conservatorio y esa escuela se inspiran en principios comunes. La cultura que ellos invocan hay que 
entenderla en su sentido más amplio, al tiempo que se consagran a dar a conocer la dignidad y la expre-
sión artística de las diversas capas de la población de las que emanan las diferentes manifestaciones. En el 
ecomuseo la diversidad no tiene límites, habida cuenta de las diferencias existentes. La población no se 
encierra en si misma. (Primo, 2008: 97-98) 

Segundo António Nabais, um dos grandes propulsores da ecomuseologia em Portugal, intimamente li-

gado à gestão do Ecomu

em que reabilitam as atividades tradicionais e os sítios históricos, promovem a criatividade, redescobrem os 

valores naturais e culturais valorizando-os em benefício das gent  

Pla e Garcia (2004) definem o ecomuseu como uma ferramenta que permite a contemplação do patri-

mónio como um recurso útil, capaz de originar um sentimento de pertença territorial e de impulsionar o de-

senvolvimento socioeconómico de uma região. Trata-se de um território com um caráter imprimido por usos 

e práticas culturais únicas, que, combinados com o património natural, formam uma paisagem cultural, a 

qual, progressivamente, atrai visitantes, fortalece o sentimento de pertença coletivo e estimula a economia 

local.  

Para Martins (2011), os ecomuseus pretendem revitalizar paisagens culturais, urbanas ou rurais; repen-

desenvolvimento de atividades lúdico-culturais que integrem a população local. 

Apesar da consonância entre os vários conceitos propostos, nomeadamente no que diz respeito à rela-

ção entre o património e a comunidade, a relevância do património imaterial, o território como museu e o 

ecomuseu ao serviço do desenvolvimento económico-social local, o Ecomuseu pode ser interpretado de ma-

neiras diversas, o que origina o aparecimento de variantes. Existem muitos museus a funcionar segundo os 

princípios do ecomuseu que não utilizavam esta designação9. E outros que se designam de ecomuseus, mas, 

ao serem analisados, atentamente, verifica-se que ficam muito aquém do que se espera de um espaço museo-

lógico enquadrado na ecomuseologia10. Estes fatores e considerações tornam complicada a distinção entre o 

que pode ser considerado, ou não, um Ecomuseu. (Janotková, 2004) 

Uma das premissas básicas dos ecomuseus é a exigência do envolvimento direto das pessoas na con-

ceção e exploração dos espaços que os constituem. Em primeiro lugar, da comunidade local, já que é esta a 

alma do ecomuseu, devendo ser o seu principal prestador de serviços e consumidor. Depois, deve permitir a 

                                                           

9 Exemplos: Museu Etnográfico de Monte Redondo e Museu Municipal de Portimão. 
10 Exemplos: Ecomuseu do Zêzere (Belmonte) e Ecomuseu do Olival (Ourém).  
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participação ativa dos visitantes no quotidiano do ecomuseu. Assim, representam um novo paradigma dos 

museus de antropologia e uma maneira inovadora de utilizar, interpretar e valorizar o património cultural. 

Para atingir estes propósitos, Rivière (Pardellas, 2002) definiu alguns princípios orientadores, que se listam a 

seguir: 

 Interpretar o tempo nas várias dimensões: passado, presente e futuro; 

 Compreender os diversos espaços que compõem uma paisagem; 

 Territorializar o museu e musealizar o território, contextualizando os bens culturais na respetiva organi-

zação social; 

 Possuir um laboratório onde se realiza o estudo histórico e antropológico, mas também a formação de 

especialistas e outros; 

 Ser conservatório empenhado na valorização do património cultural e natural; 

 Ter uma escala na qual as populações participam nas ações de pesquisa e de proteção, sensibilizando-as 

para os problemas e participação ativamente na sua resolução;  

 Estar em articulação com o património etnológico (antropológico); 

 Ser um local de estudo das relações dos indivíduos, entre si e o ambiente; 

 Considerar a conservação do património cultural in situ e do património natural (ex.: fauna e flora, usos e 

costumes e saberes); 

 Mostrar ideias para além de objetos; 

 Gerar emprego direto e indireto;   

 Contribuir para o desenvolvimento turístico, nomeadamente através do turismo cultural; 

 Definir património cultural, com a intervenção de especialistas, políticos e sociedade civil; 

 Reforçar a ideia de que um ecomuseu não é um museu de elites, mas um museu de e para toda a comuni-

dade; 

Para dar resposta a estes princípios, Rivière define, como fundamentais, os seguintes espaços na estru-

tura de qualquer ecomuseu: uma exposição permanente que conte a história de comunidade; equipamentos 

(centro de documentação com hemeroteca, fototeca e videoteca); ateliê técnico de conservação; salas de ex-

posição temporárias; auditórios; ateliês para estudantes; rede de percursos que ligue os vários núcleos; alo-

jamento para investigadores. (Pérez, 2009: 196) 

Os museólogos noruegueses Hamrin e Hulander, mentores do Ecomuseu de Bergslagen (Janotková, 

2004), propõem os seguintes princípios caracterizadores do Ecomuseu: 

 Corresponde a um determinado território; 

 Mantém e interpreta os elementos de uma paisagem cultural in situ (sede e vários núcleos que possibili-

tam uma visão holística do território); 

 Mantém e recupera os elementos mais significativos do património local, valorizando a participação da 

comunidade local; 

 Desperta um sentimento de identidade cultural na comunidade; 
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 Propõe atividades aos visitantes para permitir a compreensão dos fenómenos através da experiência; 

 Pretende interligar a cultura e o turismo; 

 Implica a cooperação das autoridades, organizações e associações locais e entidades privadas (os funcioná-

rios do Ecomuseu têm apenas o papel de consultores e coordenadores); 

 Depende do voluntariado; 

 Esforça-se por tornar acessíveis locais desconhecidos; 

 Dá especial relevo à educação patrimonial, nomeadamente junto do público escolar; 

 Realiza atividades de investigação; 

 Demonstra as interligações tecnologia/Homem, natureza/cultura, passado/ presente. 

Verificam-se, obviamente, fortes semelhanças entre as características que um ecomuseu deve reunir, 

ditadas pelos vários autores: o território como espaço museológico, o papel essencial da comunidade local, a 

preservação e valorização do património que deve ser interpretado in situ, a educação patrimonial, a investi-

gação, o desenvolvimento socioeconómico pretendido, nomeadamente através da exploração de atividades 

turísticas. 

Moutinho e Primo (2002) classificam os ecomuseus em duas categorias: os ecomuseus tradicionais, 

que se traduzem num museu clássico polinucleado, e os ecomuseus de desenvolvimento, os quais pressu-

põem a presença de várias preocupações, que se traduzem nos propósitos de um ecomuseu:  

1. articulação do conjunto: Território  Património - Comunidade;  

2. tem como objetivo primordial o desenvolvimento integrado da região;  

3. requer sustentabilidade do projeto;  

4. valorização das identidades locais;  

5. valorização das vantagens específicas locais;  

6. consolidação do exercício da Cidadania. 

Verifica-se, examinando estes propósitos, uma alteração do lugar e a função dos intervenientes (pro-

fissionais, público, fundadores) e das noções de património, de objeto museológico e de coleção. Assim, o 

poder decisório tende a encaminhar-se para um modelo de autogestão, permitindo uma contribuição cada vez 

maior dos intervenientes na criação e gestão museológica. Esta metodologia enquadra-se na denominada 

 adequação das estrutu-

ras museológicas aos condicionalismos da sociedade contemporânea . (Moutinho. 1999: 134)  

Transferindo estas definições para o campo prático, Carvalho afirma 

como um edifício mas sim como uma rede de edifícios, com animação cultural, mas também com visita a 

células ativas (como fábricas artesanais de queijo, de tapeçarias, por exemplo); não como um simples inventá-

rio museológico, mas sim como uma rede articulada de comunidades, de territórios dotados de particularidades 

próprias, mas col  (Carvalho, 2001: 5) 

Pessoa (2001) aprofunda o papel dos ecomuseus e sugere que estes devem mostrar a evolução históri-

ca do território, a geologia, o desenvolvimento dos ecossistemas naturais e a ocupação humana através do 
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tempo, as suas atividades, os seus hábitos, os seus pertences. Este conhecimento deve começar nas salas de 

exposição, mas estas devem ser apenas o ponto de partida para o visitante continuar a descoberta in loco

peças rariamente pelo museu, mas ficarão também nas casas dos seus pro-

prietários, que aceitam receber os visitantes, dialogar com eles, falar-

(Pessoa, 2001: 29) 

Entram aqui duas componentes essenciais do ecomuseu: o Museu do Tempo, circunscrito a um edifício, 

de preferência com uma arquitetura típica, ligado à história ou à cultura, que deverá conter objetos que dese-

nhem a cronologia da génese e evolução da paisagem, de forma apelativa e sucinta, de maneira a criar moti-

vação nos visitantes para conhecerem o Museu do Espaço: todo o território, a geomorfologia, a fauna e a 

flora, o património arqueológico, o património histórico, o rural e o imaterial. (Pessoa, 2001: 35) Para que 

isso seja possível é imprescindível a participação ativa da população local, atores fundamentais e, acima de 

tudo, principais destinatários dos ecomuseus. 

Outro conceito recente, fruto da constante evolução da museologia e, mais concretamente da ecomu-

m-

presa artesanal e o museu, dinamizando o património. Como o próprio nome indica, liga a economia e a cultura, 

numa ótica de autofinanciamento, mas sem ignorar a rentabilidade cultural e social. Como tem implícita a ideia 

de mercantilização do museu, é alvo de críticas por parte dos puristas da museologia tradicional, levando à 

reflexão sobre o papel dos museus de cariz etnológico no desenvolvimento comunitário. (Pérez, 2009: 198) 

Este conceito reflete uma nova aproximação cultural, associando pequenas empresas artesanais a mu-

material de uma dada região, funcionando como um centro de produção, que envolve várias atividades de 

interpretação e esforços para promover a herança local e, acima de tudo, revitalizar os produtos tradicionais e 

adaptá-los às necessidades contemporâneas, visando uma segurança financeira para assegurar a sua perma-

nência. (Klut, 2003: 72)  

Em suma, um ecomuseu pode representar um meio de desenvolvimento sustentável para um determi-

nado território que reúna condições e vontades que justifiquem a sua criação. As potencialidades, que o eco-

museu apresenta, abrangem vários aspetos. Logo à partida, implica uma redistribuição territorial e social da 

riqueza, porque assenta em estratégias de descentralização. Depois, a distribuição dos fluxos de visitantes, 

por um território mais alargado, pode evitar os problemas normalmente associados a destinos que excedem a 

sua capacidade de carga, até porque não se pretende um turismo de massas. Em terceiro lugar, o ecomuseu 

pode evitar simular a "congelação" e a "formolização" da cultura, respeitar a mudança cultural e o conheci-

mento interpretado da mesma. O ecomuseu também possibilita melhorar os contactos entre anfitriões e con-

vidados, diminuindo a sua superficialidade e a aculturação acrítica dos anfitriões.  

Finalmente, o ecomuseu possibilita um maior interesse pelas pessoas do que pelos objetos e os monu-

mentos, permitindo o desenvolvimento de produtos turísticos baseados nas experiências. Pauta-se por rela-

ções humanas mais intensas e verdadeiras. (Pardellas, 2002) 
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3. A ECOMUSEOLOGIA EM PORTUGAL  
 
Portugal tem vindo a seguir as tendências internacionais no que concerne à museologia. As mudanças 

mais relevantes deram-se a partir da década de 60 do século passado, com a fundação da Associação Portugue-

sa de Museologia (APOM), cujos objetivos refletem os novos paradigmas da museologia, nomeadamente atra-

Nabais, 1995: 4) 

Após a Revolução de 1974, observaram-se as alterações fundamentais, salientando-se a criação do Ins-

tituto Português do Património Cultural, em 1980, e a constituição do MINON, em 1985. Moutinho divide 

estas alterações em quatro fases distintas:  

 1ª fase: afirmação das possibilidades de outras práticas museológicas - aparecimento dos ecomuseus 

(Ecomuseu do Seixal); debate entre a nova museologia versus museologia tradicional; divulgação em 

Portugal das linhas oriundas na Declaração de Santiago; 

 2ª fase: ausência de uma posição consistente por parte dos museus do Estado - reforço das associações e 

das autarquias na criação de instituições culturais; democratização da imagem de museu; a função social 

do museu começa a ser discutida com base nos conceitos de alargamento da noção de património e nas 

formas participativas de gestão do museu e dos bens patrimoniais; procura do lugar do profissional no 

âmago do museu: museólogo / conservador, museólogo / militante, militante / profissional, profissional / 

técnico; 

 3ª fase: consolidação da 2ª fase e a Museologia reconhecida como disciplina pela Universidade - criação 

do primeiro curso universitário em 1989; criação, pela CEE, de programas direcionados para o desenvol-

vimento local, com a inclusão da museologia e do património; 

 4ª fase: museologia entendida enquanto recurso - entendimento do património enquanto noção abrangen-

te dos aspetos culturais, naturais, paisagísticos, geológicos, etc.; museologia percecionada como meio de 

comunicação e função educativa; museus enquanto objeto de planeamento; museologia enquanto meio e 

não como um fim. (Primo, 2008: 128-129) 

Durante os anos 70 e 80, verificou-se o aparecimento de um grande número de estruturas museológi-

cas, algumas inspiradas nos princípios da nova museologia, respondendo ao crescente interesse, demonstrado 

em relação património, pelas entidades competentes e comunidades. 

Destaca-se o fenómeno dos museus locais, facto que se verificou um pouco por todo o país, fruto de 

iniciativas locais, especialmente de associações culturais, de defesa do património e das autarquias, com o 

intuito de defender uma nova visão museológica, apoiada na participação comunitária, na dinâmica do pa-

trimónio e da memória e na integração do museu no seio das comunidades como fator de desenvolvimento. 

(Primo, 2008: 128). 

As experiências pioneiras, que tiveram como propósito a utilização da paisagem e de todos os seus 

componentes naturais e culturais, partiram da iniciativa do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 
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(ICNF)11 nas várias Áreas Protegidas (AP)12 r-

constrangimentos financeiros agravados pelos sucessivos cortes orçamentais dos últimos anos, continuam a 

ser as AP a liderar a promoção e animação do património, nomeadamente através da dinamização do Turis-

mo de Natureza. Também foi numa AP, no Parque Natural da Serra da Estrela, em 1979, que surgiu o projeto 

de criação de um ecomuseu. Este projeto, que contou com a participação de profissionais locais e de Georges 

Henri Rivière, nunca saiu do papel, por falta de interesse do poder decisor. (Pessoa, 2001) 

O arquiteto paisagista Fernando Pessoa, em parceria com o ICN, propôs a criação de uma rede ecomu-

seológica constituída por estruturas museológicas compostas por duas constituintes: museu do tempo e mu-

seu do espaço, com o intuito de expor a história e o modo de vida de uma região, que ficariam sob a alçada 

da respetiva AP. No entanto, este propósito também nunca foi avante.  

Posteriormente, estas ideias foram-se solidificando, resultado da cooperação entre habitantes, repre-

sentantes da comunidade e investigadores, sobretudo em zonas agrícolas ou na proximidade de cursos de 

água. (Janotková, 2004) 

O primeiro ecomuseu português foi inaugurado, em 1982, no Seixal. Nascia, assim o Ecomuseu Muni-

cipal do Seixal. 

Atualmente, existem quinze espaços museológicos denominados ecomuseus13 em Portugal. Todavia, 

analisados os websites de cada um, constata-se que, de acordo com a estrutura física e atividades disponibili-

zadas, não cumprem os princípios preconizados pelos defensores deste instrumento, limitando-se a apresen-

tar uma coleção, numa área fechada. 

Indo ao encontro da filosofia dos criadores dos ecomuseus, salientamos alguns dos exemplos mais in-

teressantes do nosso país, fazendo uma breve descrição dos mesmos: 

 Ecomuseu do Seixal: como já foi referido, foi o primeiro ecomuseu a ser inaugurado em Portugal, tendo 

já comemorado três décadas de existência. É gerido pelo município do Seixal, onde tem sede. Entre ou-

tras valências, possui registo de entrada e inventário do património (móvel, imóvel, flutuante, imaterial); 

organiza exposições fixas e itinerantes; detém um centro de documentação; disponibiliza serviços educa-

tivos; integra oito sítios (cinco núcleos museológicos e três extensões) e gere três embarcações tradicio-

nais de recreio. 

 Ecomuseu do Barroso: inaugurado em 2009, está sob a alçada do município de Montalegre e está sedea-

do no centro interpretativo. Possui vários núcleos, estando outros em fase de preparação. Pretende ser 

uma referência nos serviços de documentação (inventário patrimonial: etnográficos móveis, etnográficos 

                                                           

11 Na altura denominado de Instituto de Conservação da Natureza (ICN). 
12 Em Portugal, as AP têm as seguintes tipologias: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida, Monu-
mento Natural e Área Protegida Privada (informação disponível em http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/tipol-areas-proteg , con-
sultada em 02/03/2013). 
13 Apêndice 1 - Levantamento dos Ecomuseus em Portugal. Recolha realizada a partir de dados disponíveis na Internet. 
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imóveis, natural e memórias), investigação e interpretação dos valores culturais e naturais do território 

barrosão. Tem um plano de atividades mensal, organiza percursos e exposições.  

 Ecomuseu da Troncalhada: também de gestão municipal (Aveiro), tem sede na Marina da Troncalhada e 

tenciona mostrar, aos seus visitantes, os métodos de produção de sal, ainda hoje, feita de forma tradicio-

nal, mantendo vivas as vivências e tradições ligadas a esta atividade; explora a paisagem, fauna e flora 

características deste meio. É constituído por vários polos: o centro interpretativo e ambiental, a marina, o 

moliceiro e o palheiro. Faz recriações e tem um programa museológico devidamente estruturado e atua-

lizado. 

 Ecomuseu Tradições do Xisto de Góis: de cariz associativo, foi criado pela Associação Lousitânea  

Liga de Amigos da Serra da Lousã, inaugurado em 2012. Tem como grandes objetivos a preservação e 

dinamização do património cultural (construído e tradições - parte humanizada- com os núcleos: Núcleo-

Sede, Núcleo Asinino, Núcleo do Forno e Alambique e Núcleo da Coirela das Agostinhas - hortas tradi-

cionais); programas temáticos (do Entrudo Tradicional e da Rede das Aldeias do Xisto) e ambientais (da 

região  natureza e serra, com os núcleos: Núcleo de Interpretação Ambiental (NIA), Núcleo da Mater-

nidade de Árvores); e os programas de educação ambiental: Brama dos Veados, Percurso Interpretativo 

da Ribeira do Mouro, Caça Mimosas.  

Analisando as características destes ecomuseus é fácil perceber a sua forte ligação com as comunida-

des, a preocupação com valorização do património natural e cultural, a sua função como instrumentos de 

educação ambiental e a importância que dão à vertente da dinamização de atividades de animação no territó-

rio, como forma de divulgação e, acima de tudo, como meio de promover a sua sustentabilidade económica, 

criando fontes de rendimento. É especialmente esta última valência, fomentada pelos ecomuseus, que abre 

caminho ao desenvolvimento da indústria turística local.  

 
 

4. BINÓMIO TURISMO / ECOMUSEUS 
 

Dependendo o turismo dos recursos endógenos dos destinos para se transformar numa indústria bem-

sucedida e sendo os ecomuseus instrumentos de gestão patrimonial de um dado território, a relação entre 

ambos é evidente e, acima de tudo, necessária, em prol do desenvolvimento sustentável de uma região. 

Neste ponto, procuraremos clarificar esta relação e apresentar propostas estratégias que maximizem os 

benefícios do binómio. 

Como já tentámos provar neste trabalho, num mundo em processo de crescente globalização, o turis-

mo vive, cada vez mais, da exploração de recursos que se caracterizam pela sua unicidade, autenticidade, 

originalidade e que proporcionem experiências capazes de levar os turistas a integrarem-se nas comunidades 

que visitam. 

Os ecomuseus, e embora os seus destinatários principais sejam as pessoas que habitam o território por 

si abrangido, devem possuir as ferramentas necessárias para oferecer, aos visitantes, as vivências que permi-

tam conhecer, valorizar e tirar proveitos económicos do património que administram. 
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Tendo em consideração os fundamentos e características dos ecomuseus, é importante definir alguns 

conceitos relacionados ao desenvolvimento turístico e social e alguns princípios que deverão orientar as polí-

ticas públicas para estas áreas. Ao desenvolvimento social está subjacente o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que, no âmbito da cultura, se refere à preservação das condições que permitam a renovação ou 

continuidade do uso, desfrute e transmissão dos bens culturais, sem os esgotar ou deteriorar. (Mattos, 2008)  

Sachs (2000) define as premissas essenciais, em vários âmbitos, para que o turismo contribua de forma 

válida para o desenvolvimento sustentável de uma região:  

1. sociais: emprego pleno e/ou autónomo, com qualidade de vida e igualdade no acesso aos recursos e 

serviços sociais;  

2. ecológicas/ambientais/territoriais: preservação do potencial natural, enquanto produtor de recursos 

renováve o-

 

3. culturais: equilíbrio entre a tradição e a inovação, autoconfiança conciliada com abertura para o 

mundo;  

4. éticas/nacionais: democracia definida, respeitando os direitos humanos e a coesão social;  

5. éticas/internacionais: eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, promovendo a paz e a 

cooperação internacional; proteção da diversidade biológica e cultural e gestão do património global 

como herança da humanidade. 

Na generalidade, todos os modelos de ecomuseus implicam a participação ativa e criativa da popula-

ção nas ações e processos baseados nas especificidades locais, que, apropriando-se do seu património, o 

transformam num espaço museológico vivo. Estes fundamentos estão implícitos nos princípios de desenvol-

vimento social sustentável defendidos por Sachs.  

Parece, portanto, que a relação entre o turismo e os ecomuseus é profícua para ambos: os ecomuseus 

oferecem a matéria-prima para a elaboração de produtos turísticos e a indústria turística constitui um grande 

incentivo para a recolha, salvaguarda e/ou manutenção do património, bem como a recuperação e divulgação 

de recursos patrimoniais já esquecidos. 

Contudo, não se deve esquecer que o turismo também pode acarretar efeitos negativos que devem ser 

acautelados, nomeadamente o que Magalhães (2003: 220 perigo da exotização 

referindo-se às dificuldades de conservação do património que o turismo de massas pode colocar, dados os 

elevados fluxos turísticos, um pouco por todo o planeta.  

O mesmo autor propõe as seguintes soluções: que as comunidades representadas devem elucidar os vi-

sitantes de que se trata apenas de representações da cultura. Os visitantes devem ter em conta que a cultura 

criar estereótipos ou conceitos pré-concebidos acerca dessa cultura. (Magalhães, 2003: 220) 

Queirós (2010) aborda outras dificuldades no que concerne à relação ecomuseu / turismo, constatando 

que Portugal está atrasado no que diz respeito à valorização dos recursos museográficos, inclusive os das AP 

como produto turístico, sendo as responsabilidades partilhadas entre a oferta das empresas do sector turístico 
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e os erros de conceção e gestão em muitos projetos museológicos recentes, quer públicos ou privados, como 

a formulação dos programas dirigidos, preferencialmente, ao público escolar, enquanto os agentes turísticos 

u-

seológicos. O autor refere-se «

-organizadas e de escolha individual, apelando em qualquer 

caso à multitude dos sentidos e dos afectos». (Queirós, 2010: 321) 

A atualidade internacional, de grande incerteza económica e financeira, deve ser aproveitada pelos 

museus e pelo turismo, que, de forma concertada, devem trabalhar na reinvenção da sua relação, promoven-

do uma programação que permita ao visitante participar e que privilegie, primeiramente, as escalas geográfi-

cas de proximidade, mas sem esquecer o público regional (excursionismo) e nacional (turista nacional) com 

enfoque em programas de city break e touring (cultural e paisagístico). 

No entanto, a observação da realidade museológica existente revela alguns obstáculos para um estrei-

tamento desta relação. Só a criação de equipas multidisciplinares, envolvendo especialistas das várias áreas, 

poderá permitir a conceção e operacionalização de estratégias que possibilitem uma aliança profícua.  
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CAPÍTULO III  PROJETO DE MUSEALIZAÇÃO  EMC - TERRA VIVA 

  
1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 
O objeto de estudo deste trabalho é a chamada região da Cordinha. É formada por três freguesias: Er-

vedal da Beira, Vila Franca da Beira14 e Seixo da Beira, situadas na vertente norte do concelho de Oliveira 

do Hospital. Localiza-se no interior norte do distrito de Coimbra. Em termos estatísticos pertence à Unidade 

Territorial para Fins Estatísticos (NUT) III do Pinhal Interior Norte (PIN).  

Está localizada no designado Planalto Beirão. Ocupa uma superfície total de 62,51 Km2, com uma po-

pulação de 2 980 habitantes (INE, 2011)15. A densidade populacional da Cordinha cifra-se nos 51,7 hab/Km2.  

Este território -se numa região montanhosa, de natureza vulcânica, de relevo próprio e bem defi-

nido, com vales profundos e declives suaves, que se tornam, por vezes, bruscos e escarpados. O solo é, es-

 306) 

Trata-se de um planalto, encravado entre os rios Seia e Mondego, protegido pela Serra da Estrela e a 

Serra do Caramulo. Caracteriza-se por uma paisagem austera, dominada pelo granito, onde as obras humanas 

foram deixando marcas ao longo dos séculos, quase sempre pautadas pelo respeito pela natureza-mãe, que 

lhe proporcionava abrigo e sustento.  

Está integrada numa zona rural. A agricultura, outrora ocupação habitual da maior parte dos habitantes 

da região, ainda produz em abundância azeite, milho, batata, hortícolas, frutícolas e vinho de excelente qua-

lidade, estando integrada na Região Demarcada do Vinho do Dão. A tradição pastorícia ainda representa um 

grande peso na economia local, dada a existência de vários rebanhos e unidades de produção do queijo e 

requeijão de ovelha.  

A geografia e os contextos socioculturais condicionam uma paisagem agrícola predominantemente 

minifundiária. De geração em geração, foram-se retalhando os terrenos por via das heranças, dando origem à 

paisagem atual. As porções de terra (courelas), cultivadas pelas famílias, tinham um pouco de tudo, nomea-

damente, oliveiras (para obterem o azeite); algumas cepas de videira (para produção de vinho); árvores de 

fruto e as culturas comuns onde não faltavam a batata, o milho, o feijão, o grão, os tremoços e os legumes 

                                                           

14 A freguesia de Vila Franca da Beira será integrada na do Ervedal da Beira, de acordo com a reorganização administrativa do terri-
tório das freguesias (Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro) 
15 Ervedal - com 20,80 km² de área e 929 habitantes (2011). Densidade: 44,7 hab/km²; Vila Franca da Beira - com 7,23 km² de área e 
465 habitantes (2011). Densidade: 64,3 hab/km²; Seixo da Beira - com 34,48 km² de área e 1 586 habitantes (2011). Densidade: 46 
hab/km². 
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frescos (várias espécies de couves, tomates, alfaces, pimentos, entre outros), numa ótica de autossuficiência 

alimentar.  

Neves (2007: n-

junto de povoações que a compõem e se alinham a par, ao longo de uma extensa reta.  

No que concerne à geografia turística, esta região está integrada na Entidade Regional do Turismo do 

Centro de Portugal (TCP), comumente designada de Turismo Centro de Portugal, mais concretamente no Pólo 

de Marca Turística de Coimbra.  

A seguir, apresenta-se uma breve caracterização de cada freguesia, abordando-se os aspetos da geogra-

fia, os principais marcos históricos, a toponímia e a heráldica.   

 

1.1. ERVEDAL DA BEIRA 
 

Resenha histórica 

Nesta freguesia, encontram-se vestígios arqueológicos que testemunham que a antiguidade do seu povo-

amento remonta à Pré-História, como são exemplos a Anta da Cavada, em Fiais da Beira, Anta do Vale Cerejo, 

na Ponte de Andorinha e o Monte do Castro, na Póvoa de São Cosme. 

Os Cartagineses dominaram, aqui, desde o século VI até ao ano 218, a. C. Os romanos também por 

aqui passaram como comprova a ponte romana que se ergue no Rio Seia, no caminho vicinal para Travanca 

de Lagos e conhecida por Ponte de Vale de Negros ou Ponte da Ribeira. O seu domínio durou desde aquele 

tempo até ao século V da era cristã, cerca do ano 409. Seguiram-se os povos bárbaros e a monarquia visigó-

tica, que durou desde 414 até ao ano de 710. 

Nessa altura, a povoação do Ervedal erguia-s

Olival dos Po-

bres se ter expandido, durante oito séculos, para a parte superior da encosta, até atingir o planalto onde hoje 

está edificada e onde os seus habitantes encontraram melhores condições biológicas e de defesa. 

No reinado do nosso D. Sancho I, em 1193, já Ervedal tinha o seu foro de vila. É nesta altura que apa-

rece a primeira notícia sobre este local, a qual informava da doação do Ervedal, feita pela rainha D. Dulce, 

mulher de D. Sancho I, ao convento de S. Romão de Seia, sucursal do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. 

Em 1196, verificou-se um ataque dos mouros ao convento de S. Romão, que foi destruído e Ervedal voltou 

novamente à posse de D. Dulce. Esta rainha, no ano de 1194, fez doação da vila ao Prior Geral do mosteiro 

de Santa Cruz de Coimbra, D. João de Fróis, que, nesse mesmo ano, deu foral à vila do Ervedal.   

Em 1249, recebeu foral, através do qual a infanta D. Teresa, mulher de Afonso IX, rei de Leão, e filha 

de D. Sancho I a D. Dulce, e concede 

importantes regalias aos povoadores e habitantes do Ervedal, já então organizado em concelho.  



O património rural como recurso propulsor do desenvolvimento turístico local   
Proposta de criação do Ecomuseu da Cordinha 

79 

Esta vila 
foi estabelecido. Sabe-se que foi concedido no reinado de D. Sancho I, porém, só se teria tornado efetivo no 

reinado de D. Afonso III.  

Foi uma terra com grandes regalias, isenta das obrigações a que estavam sujeitas a maior parte das ou-

tras terras, ainda que muitos tentassem obrigar seus os habitantes a prestarem serviços ou a pagar tributos a 

que não estavam obrigados, provocando muitos conflitos. Quando a situação se agravou, o Prior Geral de 

Santa Cruz, el-rei D. João I, concedeu uma Carta de Privilégio, ou Mercê, dada em Leiria, a 6 de março de 

1401, aos lavradores do Ervedal, na qual estabelecia que os seus filhos ou criados de ambos os sexos não 

pudessem ser obrigados a prestar qualquer serviço contra sua livre vontade. 

No início do século XVI, o concelho do Ervedal aparece como fazendo parte da Correição da Guarda, 

embora continuando a pertencer ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. A igreja de Santo André do Ervedal 

é da apresentação daquele mosteiro. Nessa época, algumas indústrias, especialmente a de tecelagem, já se 

encontravam aqui muito desenvolvidas. E, acompanhando as indústrias, verifica-se o desenvolvimento eco-

nómico, administrativo e judicial. 

Em 1514, o rei D. Manuel I mandou reformar o antigo foral. Estabelece o que cada habitante do Erve-

dal teria de pagar ao senhorio da terra, ou seja, ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, permanecendo a dú-

vida sobre o propósito desta reforma (defesa da fazenda dos habitantes ou os rendimentos do mosteiro). Nes-

ta altura, este concelho tinha, apenas, 95 habitantes, de acordo com o primeiro censo oficial da população 

que se conhece, feito localmente, em 1527, no reinado de D. João III. 

Quando, em 1537, se mudou a Universidade de Lisboa para Coimbra. E, em 1545, o Papa Paulo III, 

extinguiu o priorado-mor de Santa Cruz, passando as rendas do mosteiro a ser atribuídas à Universidade. A 

vila e o concelho do Ervedal, passaram a ter como nova donatária a Universidade de Coimbra, situação que 

se manteve até aos princípios do século XIX, altura em que passou para a Coroa. 

Em 1807, dão-se as invasões francesas, pelas províncias da Beira e da Estremadura. Ervedal, situada 

na estrada de um dos principais itinerários civis e militares da Beira, estava na trajetória do invasor. Mas, 

quando esta freguesia mais tinha a temer pela sua segurança, Massena resolveu mudar de itinerário, virando 

mais para o norte, seguindo por outro lado a caminho de Viseu e de Mortágua, tendo sido evitados danos 

maiores. Ainda assim, sofreu algumas consequências: destruição da ponte da Atalhada, para retardar a mar-

cha dos franceses; os moinhos e azenhas dos rios Mondego e Seia foram inutilizados, isto é, postos em con-

dições de não poderem servir ao inimigo.  

Em 1811, Ervedal era vila, freguesia e concelho na província da Beira. Tinha juiz ordinário e pertencia 

à comarca ou provedoria da Guarda e à diocese de Coimbra. Uma década depois, o concelho tinha apenas 

esta freguesia do Ervedal, com 415 fogos e 1.785 habitantes. 

A Guerra Civil, entre liberais e absolutistas, acarretou graves consequências para o Ervedal, particu-

larmente. 

Em 1836, o Ervedal continuava como concelho no distrito da Guarda, com 1.558 fogos, pertencendo 

judicialmente à comarca de Gouveia e ao distrito da Relação do Porto e à 6.ª Divisão Militar, subdivisão da 
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Guarda. É nesta altura há uma expansão do território do concelho, com a extinção dos concelhos vizinhos de 

Sameice, Seixo do Ervedal, Pedras Ruivas, Travancinha, Várzea de Meruge.  

Em 1840, Ervedal é concelho e julgado, com 1.782 fogos, na comarca e cabeça de círculo de Gouveia, 

distrito da Relação do Porto. Em 1841, era também capital de distrito de juízo de paz, do qual faziam parte as 

cinco freguesias do concelho, que pertenciam também ao julgado do Ervedal. 

Pelo decreto de 24 de outubro de 1855, o concelho e o julgado do Ervedal, no distrito administrativo 

da Guarda e comarca de Gouveia, na província da Beira Baixa, foi extinto, sendo integrado, como freguesia e 

distrito de juízo de paz, ao distrito administrativo de Coimbra, ao concelho de Oliveira do Hospital e comar-

ca de Tábua e à província do Douro. Mas, manteve o honroso título de vila. (Júnior, 2003)   
 Geografia: esta freguesia é constituída por várias anexas: Fiais da Beira, Póvoa de S. Cosme, Quinta 

do Pisão, Quinta dos Amiais, Quinta dos Cortinhais, Vale de Ferro e Vieiro (esta última totalmente desabita-

da). 

Toponímia: de origem vegetal, resta a dúvida se estará ligada ao termo erva (do étimo latino herba) 

ou ao termo medronheiro (do étimo latino arbutum ou arbutus). Segundo Neves (2007: 296-297), e dada a 

abundância do medronheiro nesta região, a segunda hipótese ganha importância. Tal conclusão é partilhada 

por Júnior (2003: 15), que refere que o medronheiro é conhecido em muitas regiões do país como érvedo ou 

érvodo. Das pesquisas realizadas, o e-

 (Neves, 2007: 296-297), por ser a hipótese mais consensual entre os autores consultados. 

Heráldica16  

Brasão - escudo de ouro, medronheiro arrancado de verde e florido de vermelho; em chefe, vaso de 

púrpura entre duas liras de vermelho, cordoadas de negro e realçadas de prata. Coroa mural de prata de qua-

tro torres: Listel branco, com a legenda a negro: «ERVEDAL - OLIVEIRA DO HOSPITAL». 

Bandeira - esquartelada de púrpura e amarelo. Cordão e borlas de ouro e púrpura. Haste e lança de ouro. 

Selo - -  

 

1.2. VILA FRANCA DA BEIRA 
  
Resenha histórica:  

A origem de Vila Franca remonta à pré-história, facto comprovado pelos vários monumentos megalíti-

cos  antas ou dólmens  que se encontram nas áreas circundantes. Provavelmente, foi uma povoação castre-

ja, erguida sobre uma pequena colina, rodeada de prados, zonas de mato e lameiros, indispensáveis à sobre-

vivência da população pastoril. 

Esta teoria parece ser atestada pelo tipo de construção de algumas casas do Cimo do Povo, em granito 

rústico, umas sem reboco, outras rebocadas a barro vermelho do Outeiro de Santa Margarida. Estas casas 

                                                           

16 Diário da República, III série de 3 de Julho de 2001. 
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tinham uma única entrada (porta ou janelo) virada para o pátio ou terreiro comum, de modo a facilitar a co-

municação entre os moradores e a defesa dos ataques dos lobos, então muito frequentes.  

O seu espólio arqueológico foi sendo destruído ao longo dos tempos. O último vestígio conhecido, um 

monumento megalítico existente no cabeço denominado arcainha , local onde atualmente se encontra a 

escola primária, foi destruído para a plantação de uma vinha. 

 Vila Franca e Ervedal foram comprados, a vilãos-herdadores que então a povoavam, pela Rainha D. 

Dulce, esposa de D. Sancho I, em 1190 e que, posteriormente, as doou à Albergaria de Poiares. Nos séculos 

XIII / XIV, esteve  incluída na "Honra do Couto do Ervedal ". Julga-se que esta aquisição foi feita por causa 

do então Bispo da Corte, D. Martim Gonçalves, ser natural de Vila Franca. Na Idade Média, os povos mar-

cados por estas características adquiriam direitos (franquias), traduzidos alguns por isenção de pagamentos 

de dízimos eclesiásticos e à nobreza, assim como de impostos comerciais.  

Situada a 2,5 km do Ervedal, Vila Franca, que era "Terra de Ninguém" e "Livre", esteve, no entanto, 

sempre ligada a esta freguesia desde a sua compra (cerca de 800 anos). Daí a inclusão, no seu nome, dos termos 

"do Ervedal da Beira". Aparece com a denominação de Urrais no Censo da População do Reino de 1527, 

mandado fazer por D. João III. Na altura, a povoação era constituída por 31 moradores. De 1606 até ao século 

XIX, Vila Franca passou do domínio do Mosteiro de Santa Cruz para o poder da Universidade de Coimbra, 

época em que passou para a Coroa. Só em 1682, ficou com o nome definitivo de Vila Franca, devido à genero-

sidade e nobreza dos seus habitantes, sempre hospitaleiros.  

Na primeira metade do século XX, acompanhando a tendência nacional, verificou-se um surto de emi-

gração para a América, Brasil e África (ex-colónias e Congos). Depois de 1950, estes movimentos dirigiram-

se especialmente para a Europa central e do norte. A migração para os grandes centros urbanos litorais tam-

bém intensificou o fenómeno do despovoamento. 

Em 1978, tornou-se onomasticamente individualizada, passando a ser tratada como Vila Franca da Beira, 

o que foi considerado pelas gentes da aldeia como um sinal de carta de pré-alforria. Uma década mais tarde foi 

elevada à categoria de freguesia. 

Com a recente reorganização administrativa das freguesias o território de Vila Franca da beira foi ane-

xado à vizinha freguesia do Ervedal da Beira, dando origem à União das freguesias de Ervedal e Vila Franca 

da Beira. 

Toponímia: a origem do nome não é consensual. Neves (2007: 433) revela a hipótese de na zona te-

-romano ou arqueológico, ou seja, uma unidade de exploração agríco-

la apetrechada, pelo que, dos séculos XII ao XV se referissem à localidade como vila.  

Heráldica17  

Brasão: 

  

                                                           

17 Informação disponível em http://www.vilafrancadabeira.net/historia/significado_brasao.html#sig; consulta a 14/02/2013) 
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Bandeira: azul, com cordão azul,  borlas de ouro e azul e haste e lança de ouro. Os motivos que a ilus-

tram são a Ovelha, que representa a pastorícia e o queijo, fabricado nas várias queijarias artesanais da freguesia, 

o monte e o dragão engolindo cruz que simbolizam o orago da freguesia, Santa Margarida, cuja história conta 

ter sido engolida por Satanás, sob a forma de um dragão.  

 

1.3. SEIXO DA BEIRA 
 
Resenha histórica:  

Inúmeros e valiosos vestígios pré-históricos, dos quais de salientas as antas da Arcainha e da Sobreda, 

atestam que estas terras já são habitadas há muitos séculos. 

Trata-se de uma antiga vila da Ordem de Avis, regia-

foral manuelino concedido em 1514. Então, vila e concelho eram designados por Seixo do Ervedal. Era co-

marca da Guarda e provedoria da mesma cidade e do bispado de Coimbra. Tem uma igreja do orago de S. 

Pedro, cuja festa anual se costuma fazer em dia de S. Pedro ad vinculla o primeiro de agosto. 

Em 1854 o concelho foi extinto e foi integrado no concelho do Ervedal, até 1855, data em que este 

também foi extinto, passando a freguesia a pertencer ao concelho de Oliveira do Hospital. Em fevereiro de 

1928, através do Decreto n.º 15:005 é elevado a vila e ficou a chamar-se Seixo da Beira. 

Geografia: sendo a maior freguesia do concelho de Oliveira do Hospital, é constituída por várias ane-

xas: Aldeia Formosa, Felgueira Velha, Pedras Ruivas, Póvoa da Barbeira, Seixas, Sobreda e Vale Torto. 

Toponímia: o nome desta vila, bem como de algumas das suas anexas, está ligado à geologia da regi-

ão. Seixo deriva do latim saxum que é uma pedra pequena relativamente dura e lisa, que abunda na zona, o 

que corresponde ao sentido etimológico que abrange, mesmo, pedra tumular e terrenos rochosos. (Neves, 

2007: 431) 

 

2. CRIAÇÃO DO ECOMUSEU DA CORDINHA  JUSTIFICAÇÃO 

 

Através do levantamento do património rural, material e imaterial da região da Cordinha18, e após aná-

lise da sua relevância quantitativa e qualitativa, é possível verificar que as potencialidades de desenvolvi-

mento baseadas nestes recursos são bastantes significantes. 

Depois de realizada a revisão bibliográfica, nomeadamente no que concerne às alternativas de desen-

volvimento assentes na gestão do património rural, chegou-se à conclusão que a tipologia de projeto que 

melhor se adequa à área geográfica é o Ecomuseu, dada a riqueza e singularidade do território baseados nos 

recursos naturais e culturais. 

Assim, o Ecomuseu da Cordinha  Terra Viva (EmC  Terra Viva) pretende assumir-se como elemen-

to âncora de estratégia de desenvolvimento integrado e sustentável do território. 

                                                           

18 Apêndice 5 - Património Rural da Região da Cordinha. 
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Nesta medida, o EmC  Terra Viva pretende afirmar-se como espaço de: 

1. Valorização e de divulgação dos recursos patrimoniais da Cordinha;  

2. Representação identitária;  

3. Formação, participação e cidadania; 

4. Concertação e cooperação;  

5. Dinamização económica, através da inovação, e de mobilização da comunidade para novas atividades.  

Indo ao encontro das premissas idealizadas pelos mentores dos ecomuseus, J. H. Rivière e Hugues de 

Varine, o EmC  Terra Viva integrará as funções básicas de documentação, investigação e interpretação dos 

valores culturais e naturais do território e, contribuindo para reforçar a identidade cultural desta comunidade, 

revitalizando a relação desta com o seu espaço geográfico ("espaço humanizado"). As funções elementares 

de conservação do acervo e de interpretação devem transpor os "muros" do Ecomuseu, estimulando uma 

atitude participativa na comunidade, englobando as pessoas e as instituições locais e desencadeando o senti-

do de pertença ao seu território. 

Para o Ecomuseu é a própria comunidade e o modelo de ocupação e de relação da comunidade com o 

seu território que constituem elementos centrais de intervenção, conferindo-lhes a função de acervo museo-

lógico. É condição fundamental de salvaguarda deste acervo, a sua vitalidade e a capacidade de autossusten-

tar novos desafios no sentido da qualificação da vida das populações, da sustentabilidade deste território e da 

viabilização de atividades económicas. 

Para possibilitar o diálogo entre o EmC  Terra Viva e a comunidade, propõe-se a c s-

são Local para o Desenvolvimento do Ecomuseu  (CLDE), constituída por elementos da comunidade, autár-

quicos e do ecomuseu, representantes das áreas das indústrias artesanais, da agricultura e do turismo, que 

deverá reunir regulamente, assumindo-se como um espaço de discussão e de propostas para influenciar a 

orientação do projeto.  

Os objetivos orientadores do Ecomuseu da Cordinha  Terra Viva, no âmbito de uma estratégia de de-

senvolvimento local integrado, são os seguintes:   

 promover a valorização do património cultural nas diversas vertentes: património arqueológico, patrimó-

nio rural construído, património religioso e cultura material e imaterial das comunidades;  

 promover a valorização do património natural nas suas diversas vertentes: recursos naturais do território, 

nomeadamente os sítios de valor ambiental acrescido, assumindo o papel de centro irradiador de boas 

práticas; 

 fomentar e rentabilizar os recursos naturais numa vertente lúdica e desportiva, sempre numa política de 

conservação e sustentabilidade;  

 impulsionar a valorização das práticas do mundo rural: sistemas integrados de exploração agrícola, ativi-

dades económicas artesanais, técnicas tradicionais, modos e rituais da vida da comunidade, contribuindo 

para a criação de emprego (direto, indireto e induzido);  

 apoiar iniciativas associativas de base local;  
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 articular, integrar e dar coerência global aos contextos existentes no território, conjugando as ações con-

cretas levadas a cabo ou projetadas por agentes locais, públicos ou privados, para a valorização do patri-

mónio cultural e do património natural; 

 contribuir para adequar a oferta turística regional às exigências e expectativas da procura, reforçando o 

poder de atração turística e a visibilidade externa. 

Este projeto aposta, através de métodos inovadores, articulados e integrados, na valorização da heran-

ça material e humana existente e na dinamização da atividade turística da região, em estreita colaboração 

com a estratégia de desenvolvimento turístico do município de Oliveira do Hospital e do TCP, no sentido de 

promover o desenvolvimento sustentável. A nível de repercussões diretas para a população local, salientam-

se o reforço da identidade comunitária, aliado ao reforço da identidade territorial, para além dos benefícios 

económicos.   

As linhas de ação para o desenvolvimento do projeto alicerçam-se na criação de uma rede sustentada 

de parcerias com as entidades públicas, as associações locais e os habitantes, coordenada pela CLDE. 

Pretende-se, desta forma, contribuir para o reforço da imagem da região da Cordinha, enquanto siste-

ma rural vivo, pluriactivo e diversificado, bem como promover uma melhoria das condições de vida da popu-

lação, mobilizadas em torno da valorização dos seus próprios recursos naturais e culturais, considerados de 

elevado potencial. 

Neste quadro, e pensando o EmC  Terra Viva como uma instituição social, de cariz patrimonial, pres-

tadora de serviços, visão que deve fundamentar a estruturação do seu programa museológico, pretende-se 

que possa prestar alguns serviços com utilidade e com sucesso. De forma genérica, os serviços serão os se-

guintes, admitindo naturalmente que possam vir a ser objeto de adequação àquilo que a experiência venha a 

indicar:  

1. Serviço de Exposição: 

a. Exposição Permanente: poderá dar conta dos recursos do EmC  Terra Viva, e apresentar os elemen-

tos introdutórios ao entendimento global da região da Cordinha, pondo em evidência especificidades 

da região (arquitetura, fauna, flora, etnografia, atividades económicas); 

b. Exposições Temporárias: terão como principal objetivo contribuir para o esclarecimento e reflexão 

sobre problemas da atualidade;  

c. Exposições Itinerantes: adaptação e síntese de exposições temporárias, exposições temáticas criadas 

por iniciativa própria ou por solicitação, maletas pedagógicas para empréstimo aos estabelecimentos 

de ensino;  

d. Acolhimento de exposições: integração de exposições produzidas por outras instituições que se inte-

grem na planificação geral ou que traduzam a colaboração com outras entidades.  

2. Serviço de Património: entendido como sistema de gestão de património, pretende a inventariação e es-

tudo do património cultural e natural existente na região e, de forma mais ampla, da documentação mu-

seológica.  
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3. Serviço de Educação Patrimonial e Ambiental: terá por função a planificação, animação e aprofunda-

mento da relação do museu com a comunidade escolar e académica.   

4. Serviço de Integração Comunitária: tem como objetivos aprofundar a relação do EmC  Terra Viva com 

o meio, acolhendo iniciativas exteriores, respondendo a pedidos, disponibilizando espaços, promovendo 

formação e apoio a outros espaços museológicos, nomeadamente da região. Será responsável pela articu-

lação da instituição com os agentes económicos locais nas áreas do turismo e da produção de bens ali-

mentares e artesanato.   

5. Serviço de Interpretação Patrimonial e Ambiental: através da criação de circuitos ecomuseológicos, pro-

gramas de investigação e difusão e outras atividade de animação, desenhadas em função dos diversos 

grupos etários e níveis de conhecimento técnico das temáticas a abordar. 

Para permitir a prestação destes serviços e a realização das diversas atividades que prevê vir a integrar 

o essencial do programa museológico, o EmC  Terra Viva será composto por um conjunto de espaços aber-

tos e fechados articulados entre si, revelando uma estrutura polinucleada, com funcionamento descentraliza-

do, a saber: 

1. Sede: laje e Palheiras de Fiais da Beira; 

2. Núcleos molinológicos do Mondego e do Seia; 

3. Núcleo do pão e dos bolos; 

4. Núcleo dos lagares de azeite e de vinho; 

5. Núcleo do linho, da tecelagem e dos lavores; 

6. Núcleo da ovelha e do queijo; 

7. Centro de arquivo e investigação: aí poderão funcionar espaços de investigação sobre a região beirã, 

por protocolo com universidades e institutos ligados a diversas temáticas; 

8. Quinta bio-pedagógica e cozinha-oficina; 

 
FIGURA 3  CIRCUITO DA VISITA DO EMC  TERRA VIVA 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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3. OS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS 

 
Sendo a filosofia de ação do EmC  Terra Viva a valorização do património in situ em toda a extensão 

da Cordinha, sempre que isso seja possível, propõe-se a criação de vários núcleos museológicos, com uma 

ligação permanente ao Núcleo Sede, representando a identidade mais específica da área em que está inserido, 

envolvendo sempre as populações locais, para que as mesmas reconheçam e aproveitem as novas possibili-

dades de rendimentos extra às suas atividades tradicionais. 

A conceção e produção dos espaços e respetivas exposições têm em consideração a diversidade de pú-

blico-alvo a que se destina. 

 

3.1. SEDE 

  
A sede, ou seja, o núcleo duro do EmC  Terra Viva, está prevista para o conjunto de palheiras e laje19, 

localizadas em Fiais da Beira, freguesia do Ervedal da Beira, dada a unicidade patrimonial a nível europeu. 

Trata-se de um conjunto de 75 construções de pedra solta cobertas com telha de canudo e implantadas num 

maciço granítico de dimensão apreciável, exposto ao sol. Está associado ao cultivo, produção e preparação 

de cereais (cevada, centeio, trigo, aveia e milho) e ao armazenamento dos seus derivados (fenos, palhas e 

folhelhos de milho). É um exemplar do aproveitamento pelo homem de um privilégio natural, uma grande 

eira onde as construções acentuam a forte relação com o ambiente natural, sendo o resultado de uma econo-

mia de soluções e de custos. Na organização espacial, as construções de grande simplicidade apertam-se 

umas às outras libertando espaço vital exterior para utilização comum, espaço esse utilizado para a malha, 

debulha e secagem dos cereais. Neves (2010: 132) aponta como período de construção das palheiras mais 

antigas a transição entre os séc. XVI/VII, devido à difusão do milho de maçaroca.  

Trata-se de um monumento vivo que permite uma adequada reconstrução de práticas agrícolas de pen-

dor comunitário e a conservação de certos processos agrícolas. Foi submetida a uma candidatura para o estu-

do de recuperação do conjunto a um Programa das Comunidades, tendo sido contemplado com um subsídio, 

na categoria de património agrícola. 

A orgânica prevista para esta estrutura pretende concentrar as funções de natureza organizativa centrais 

com vista à dinamização e gestão do EmC  Terra Viva, dotar o Ecomuseu de recursos e competências ne-

cessários ao desempenho das funções de natureza científica, museológica e de comunicação/educação (inter-

pretação e exposição) no âmbito da valorização e promoção do património da Cordinha. Na perspetiva do 

apoio técnico a fornecer aos diferentes núcleos, a criar nas unidades distribuídas pelo território, e da colabo-

ração com outras instituições locais e regionais no sentido de uma qualificação das capacidades existentes, 

será imperioso prover o EmC  Terra Viva de instalações adequadas ao funcionamento do dispositivo de 

                                                           

19 Apêndice 2 (fotos 1 a 6). 
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coordenação operacional e de representação institucional, designadamente, da equipa técnica responsável 

pela coordenação do projeto na sua fase de arranque. 

A criação do núcleo sede do Ecomuseu não deverá visar a centralização das funções museológicas e de 

gestão do património, nem a concentração do acervo. Trata-se, pelo contrário, de constituir uma unidade dentro 

do projeto global que assuma algumas das funções de gestão, orientação e apoio técnico às inúmeras iniciativas 

distribuídas pelo território e pelos seus atores, em função das capacidades locais de mobilização das pessoas e 

da necessidade de polos de animação. 

O núcleo central do EmC  Terra Viva tem quatro grandes públicos-alvo com motivações, interesses e 

capacidades de interpretação diferenciados: 

1. a população da Cordinha, que vem ver o que lhe pertence, tem facilidade de apreensão dos códigos 

presentes, de interpretação dos objetos. Visitam o espaço em busca de momentos de convívio, de 

recordação e de sociabilidade; 

2. o público escolar, acompanhado por alguém que assume um papel de intermediação em relação à 

exposição e que abarca motivações e interesses muito diferentes em função do grupo etário; 

3. investigadores, de diversas áreas, interessados em realizar estudos diversos no território da Cordinha; 

4. visitantes das Beiras e portugueses em geral, que dominam alguns dos códigos presentes na exposi-

ção; 

5. visitantes estrangeiros que não possuem qualquer conhecimento desses códigos, não dominam a lín-

gua e que vêm essencialmente por motivos turísticos, de cariz cultural, de lazer  e desportivo.  

Para ir ao encontro das motivações dos visitantes e atingir os objetivos interpretativos que estão subja-

centes ao EmC  Terra Viva, tem de haver uma maior preocupação na seleção das imagens e na escolha dos 

textos explicativos. Os documentos impressos e as apresentações audiovisuais serão disponibilizadas em 

português, inglês e castelhano, de forma a irem ao encontro das necessidades dos visitantes portugueses e 

estrangeiros, tendo como objetivo central a divulgação e promoção turísticas. 

As instalações da sede serão projetadas para responder às necessidades de implementação das atividades 

de estudo, documentação, preservação e reserva preventiva, interpretação do património da Cordinha e orien-

tação dos públicos, para o conhecimento deste território, gestão e apoio técnico, especialmente vocacionado 

para o suporte do funcionamento dos núcleos museológicos e das atividades. 

A sede do Ecomuseu será implementada as próprias palheiras, devidamente restauradas e adaptadas aos 

vários espaços e funções lhe serão atribuídas. Dadas as pequenas áreas de cada palheira, poderá haver a ne-

cessidade de se criar uma ligação interna entre vários edifícios geminados, de forma a permitir o alcance dos 

objetivos atribuídos a cada espaço, preservando, sempre, a arquitetura exterior original. Todo o conjunto terá 

que ser devidamente infraestruturado (saneamento, energia elétrica, acessibilidades e comunicações), tendo 

sempre em consideração a manutenção da ruralidade da paisagem. 

O núcleo sede estará organizado segundo três categorias de espaços: 

 Espaços públicos: acessíveis ao público em geral, sem restrições, segundo regulamento a estabelecer e a 

fazer cumprir, onde sejam estipulados, designadamente, os horários e os preçários: receção, preços de en-
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trada e os horários de acesso. Falamos dos espaços exteriores entre os edifícios (que serão objeto de trata-

mento paisagístico), e de palheiras onde ficarão instaladas a Receção ou Centro de Acolhimento (balcão de 

venda de bilhetes, bengaleiro, W.C., outros), o Centro de Interpretação Rural, a Casa dos Sentidos, a Casa 

da Orientação, a Casa do Metafórico, a Casa das Exposições Temporárias, oficinas alusivas a diversas pro-

fissões tradicionais como o sapateiro, resineiro, costureira / alfaiate, marceneiro / carpinteiro, e a mercearia 

tradicional, a qual oferece serviço de cafetaria e venda de produtos alimentares e artesanato produzidos na 

região. Será projetado um parque de estacionamento num terreno anexo à laje; 

 Espaços semipúblicos: acessíveis a visitantes sujeitos a modalidades prefiguradas, como visitas guiadas 

com marcação prévia, seminários, estudos ou investigações, animações organizadas (escolares e outras), 

para outras prestações de serviço, etc. Referimo-nos às Sala Pedagógica, Sala de Reuniões e Sala de In-

ventário do Património;  

 Espaços privados: acessíveis exclusivamente aos membros da equipa ou a pessoas autorizadas (autarcas, 

pessoal dos serviços municipais, investigadores, colaboradores ou prestadores de serviços, etc.). Cabem 

nesta categoria os serviços administrativos, os ateliês de montagem e manutenção, receção para elemen-

tos de exposição, ateliês gerais (técnicos, de construção e de conservação). 

Propomos um circuito permanente de exposição em que o seu conteúdo deverá ser atualizado e evoluti-

vo, em função da avaliação da sua eficácia e da evolução do próprio projeto do EmC  Terra Viva no seu 

todo. Neste sentido, as soluções expositivas e museográficas deverão ser flexíveis e pouco onerosas, de mo-

do a viabilizar alterações futuras. 

Relativamente aos conteúdos museográficos da exposição permanente, não se pretende tratar a Cordinha 

de forma exaustiva. Ambiciona-se dar a conhecer as principais características do território e aguçar a curio-

sidade dos visitantes, motivando-os para saírem do núcleo e conhecerem e usufruírem do património in situ. 

Os diferentes temas com interesse serão abordados nos núcleos territoriais, nas exposições temporárias, nas 

atividades previstas no plano anual, que são complementares à exposição permanente, e no contacto direto 

dos visitantes com a comunidade e com a terra. Outra forma de aprofundar os conhecimentos será através da 

disponibilização de suportes audiovisuais, conferências, debates e publicações.  

Os espaços museológicos, pensados para as palheiras, são os seguintes: 

 Museu do Tempo ou Centro de Interpretação Rural: conjunto de duas ou três palheiras que dará o 

discurso histórico da Cordinha, através de uma visita virtual e interpretativa pelos vários núcleos do EmC  

Terra Viva. Propõe-se a exposição dinâmica da evolução através dos tempos: a geologia, a flora, a fauna e os 

testemunhos da ocupação humana no território. Compreenderá informações acerca das tradições, usos e costu-

mes da população local e da economia rural. Este espaço pretende remeter os visitantes para os lugares que 

retrata  Museu do Espaço, através de percursos de descoberta do património natural e cultural (casas dos arte-

sãos em atividade).  

 Casa dos sentidos: dedicada à descoberta sensitiva da Cordinha, explorando os cinco sentidos: visão 

- através de suportes audiovisuais breves e interativos com retratos da paisagem natural e humana; audição  

com gravações de vozes, excertos de cantos do folclore, sons dos animais, dos barulhos das cascatas e rios, 
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do vento, dos utensílios tradicionais agrícolas e domésticos; tato - proporcionando a oportunidade de tocar 

em amostras de pedra e de terra, de vegetais, de tecidos naturais; paladar  através da prova de iguarias gas-

tronómicas (queijos e outros derivados do leite, enchidos, mel, pera-passa, pão e bolos, entre outros), bebidas 

(vinhos do Dão, licores, aguardentes), frutas da época (por exemplo a maça de bravo esmolfe), entre outros; 

olfato  para além dos aromas inerentes aos produtos gastronómicos, oferta de fragrâncias peculiares (plantas 

aromáticas, flores silvestres) ilustrativas da flora endógena.  

Este conjunto de informação sensitiva deverá estar integrado num cenário organizado, composto por foto-

grafias e objetos representativos do habitat, da vida quotidiana, das tradições, da natureza, da religião, substitu-

indo o discurso pedagógico (verbal e/ou escrito), apelando à imaginação dos visitantes e fornecendo dimensões 

variadas do território. Será, porventura, a primeira etapa do turismo de experiências que se pretende oferecer 

aos visitantes do EmC  Terra Viva. 

 Casa de Orientação  será uma espécie de central de encaminhamento, onde o visitante poderá esco-

lher o que pretende fazer para descobrir a Cordinha: escolha do modo de transporte (a pé, de carro, de bici-

cleta, com veículos todo-o-terreno); em grupo ou individualmente; guiado ou autónomo; tendo em conta os 

pontos que deseja conhecer, as atividades que pretende fazer, o tempo disponível. Estarão acessíveis infor-

mações sobre os diferentes setores inerentes à visita, como contactos, necessidade de marcações prévias e 

sugestões. O objetivo será fornecer informação bastante para suscitar o desejo de conhecer melhor o territó-

rio e permitir a escolha. 

Esta área expositiva será a mais flexível, uma vez que a oferta apresentada mudará sistematicamente, 

acompanhando a evolução do EmC  Terra Viva. As informações dadas, neste espaço poderão ser aprofun-

dadas com material, disponível na receção, como guias, mapas e outras publicações, que se destinem a apoiar 

as visitas no terreno. Nesta categoria de meios, salienta-se a existência de áudio-guias que poderão ser adqui-

ridos / solicitados, pelos visitantes, para os acompanharem na exploração da região. 

 Casa do Metafórico  dedicada à compreensão das componentes simbólicas da região da Cordinha, é 

o espaço devotado ao imaterial por excelência, retratando a cultura e os modos de vida das gentes da região. 

 de identifica-

ção e interpretação dessa dimensão, para além de outras formas de linguagem (imagens, objetos, música). 

Esta parte da exposição apela a uma grande participação das competências locais. A compreensão das 

tradições comunitárias, nomeadamente a organização deste espaço, no que respeita ao uso das palheiras e da 

laje, a transmissão do direito de uso e propriedade, de grande interesse dadas as suas peculiaridades. Apro-

veita-se, também, para dar a conhecer outras crenças, usos e costumes ligados às práticas agrícolas, domésti-

cas e familiares da zona: a pastorícia, a produção do queijo, as produções agrícolas, entre outras, bem como 

as de cariz iminentemente incorpóreo, as rezas, as mezinhas e as lendas.  

A conceção desta mostra deverá envolver um grupo que inclua profissionais e voluntários, convidando-

se os anciãos da região para partilharem e deixarem, de alguma forma musealizado, o património oral que 

detêm e que, de outra forma, acabaria por desaparecer. Associações locais como a ERVEDUS, podem enrique-

cer o espólio físico e simbólico desta sala. Para a dinamização deste espaço, conta-se, também, com uma 
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pa s objetos e 

saberes ancestrais. Este Rancho Folclórico está sediado em Vila Franca da Beira. Tem participado em várias 

manifestações folclóricas nacionais e estrangeiras. O projeto remonta a 1986, quando Dª Miquelina Dinis 

fundou o Rancho Infantil e Juvenil Rosas de Vila Franca da Beira, que, durante alguns anos enfrentou difi-

culdades de nível financeiro e logístico. Organizou em 1991, o seu primeiro encontro de folclore, e em 1992 

o primeiro festival de folclore, em Vila Franca da Beira. O rancho homenageia as diferentes classes sociais e 

as principais profissões, intimamente ligadas ao clima e geografia da região. O rancho tem sede nas instala-

ções da União Desportiva e Tuna Vilafranquense e conta, atualmente, com cerca de 35 elementos com idades 

compreendidas entre os 12 aos 75 anos.20 

Há outros espaços públicos que devem ser pensados como complemento à visita da exposição perma-

nente, mas igualmente com a possibilidade de acesso sem ter necessariamente de se fazer a visita dessa ex-

posição de introdução à região da Cordinha. 

Incluem-se, neste grupo de espaços públicos, os seguintes: 

 Casa multiusos  orientada para diferentes segmentos de público com polivalência de utilizações. 

Deverá estar equipada com tecnologias audiovisuais e multimédia recentes. Preferencialmente, será destina-

da aos visitantes portugueses e estrangeiros, que têm necessidade de uma iniciação ao território ou que dese-

jam aprofundar um tema particular; terá disponíveis ferramentas audiovisuais multilingues e uma articulação 

estreita com a mediateca do museu, bem como com outros equipamentos ou instituições municipais ou locais. 

Pode ser utilizada por grupos escolares, com sessões formativas, ou por membros da comunidade local 

para o conhecimento geral, ou de determinadas partes do território, ou para ver alguns documentos audiovi-

suais específicos, que terão de ser criados. 

 Casa de exposições temporárias  destinada a exposições temáticas ou itinerantes. 

 Mercearia da Cordinha  onde estarão à venda artigos alimentares e artesanato produzidos no terri-

tório do EmC  Terra Viva: queijo, requeijão, mel, licores, aguardente, vinho, pera-passa e outros frutos se-

cos (figos e pêssegos), bolos, biscoitos e pão, fumeiro, compotas, azeite, produtos agrícolas biológicos e 

peças de olaria, linho, rendas e bordados, entre outros.  

Este espaço também oferece serviço de cafetaria e refeições leves (nomeadamente, sopas, saladas e san-

des), privilegiando iguarias baseadas nos produtos locais. 

 Centro de acolhimento  terá a função de posto de informação ao visitante, especialmente de nature-

za turística, podendo abranger o apoio a diferentes segmentos de destinatários: 

o os visitantes, que procuram informação turística, incluindo informação sobre alojamentos, restaura-

ção, transportes, horários dos serviços e outra  informação de caráter geral;  

o a população local, que poderá dirigir-se a este centro para se inteirar das atividades do EmC  Terra 

Viva, das oportunidades que este lhe oferece no que concerne ao escoamento de produtos, de partici-

                                                           

20 Informação disponível em <http://www.tradicoespopulares.com/cms/view/id/10355>; consultada a 25/02/2012. 
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pação em atividades culturais e de valorização do património, ou informações sobre programas e 

projetos que favoreçam a sua atividade e lhes facultem oportunidades de uma participação no pro-

cesso de desenvolvimento económico e social da região; 

o os media e outros correspondentes de fora, que podem, via Internet, comunicar com o EmC  Terra 

Viva no sentido de acompanharem as atividades e projetos em curso ou oferecerem informação so-

bre outras experiências. 

 Mediateca: deverá ser dotada de equipamentos informáticos e multimédia adequados e de mobiliário 

de armazenagem de documentos (papel, fotos, filmes, cassetes, etc.), com acesso previsto a investigadores e 

colaboradores do EmC  Terra Viva, proporcionando um espaço de trabalho onde poderão ter acesso à in-

formação documental existente. 

 Oficinas artesanais: espaços onde se recriam os ambientes de trabalho de várias profissões tradicio-

nais como o sapateiro, resineiro, costureira / alfaiate, marceneiro / carpinteiro, sempre se possível recorrendo 

aos artesãos locais para trabalharem ao vivo. 

Uma casa funcionará como um espaço privado destinado ao funcionamento normal e quotidiano do 

EmC  Terra Viva, o qual, não se limitando ao funcionamento do seu núcleo central, é reservado à sua equi-

pa técnica e aos colaboradores temporários ou permanentes. 

Dada a singularidade do espaço, algumas palheiras serão recuperadas e preparadas para desempenharem 

as funções originais, ainda mais tendo em conta que alguns habitantes dos Fiais da Beira ainda utilizam estas 

estruturas para guardarem cereais, lenha e alfaias agrícolas.  

 
 

3.2. NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS 
 
O conceito de ecomuseu pressupõe a existência de núcleos, ou seja, são museus polinucleados. No en-

tanto, tal não significa que todos os núcleos sejam geridos pelo ecomuseu ou de sua propriedade. Assim, os 

núcleos podem não estar na dependência institucional do ecomuseu, mas ligados através de protocolos de 

cooperação. Isso permite que as instituições museológicas trabalhem em conjunto, com o objetivo maior de 

estudar, valorizar e divulgação o património. O EmC  Terra Viva funcionará de acordo com este modelo de 

cooperação, tendo em conta os núcleos que, em baixo, se descriminam: 

1. Núcleos molinológicos do Mondego (Póvoa de São Cosme  Seixas) e do Seia (Ponte do Salto): em 

terras envolvidas por rios, o ofício de moleiro era vulgar até há poucas décadas atrás. Muitos são os descen-

dentes de moleiros que ainda falam na primeira pessoa da sua atividade. Mas ainda há homens que se dedi-

cam à transformação dos cereais em farinha. O Sr. Agostinho Mendes dedicou toda uma vida à arte da moa-

gem. Cresceu a trabalhar nos moinhos da Ponte do Salto (rio Seia). Quando a atividade entrou em decadência, 

por falta de procura, abandonou o lugar e vem residir para o Ervedal onde monta um moinho num anexo da 

sua casa. A força que faz mover as mós deixou de ser proveniente das águas, sendo substituída pela energia 

elétrica. Agora só trabalha para a família e amigos. Conta-nos o Sr. Agostinho que, noutros tempos, iam de 
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carroça puxada por uma mula pelas freguesias de Lagares da Beira, Ervedal e Vila Franca, recolhendo os 

cereais (milho, trigo e centeio) e distribuindo a farinha.21 Trabalhavam à maquia22.  

Nas Seixas (Seixo da Beira), encontramos os irmãos Raul e Manuel Dinis, cuja família ainda detém os 

moinhos dos Olos, na margem esquerda do rio Mondego. São dois moinhos e quatro mós, datados de 1882. 

Já desativados, têm todos os engenhos necessários para a moagem. Contam-nos como era a vida nos tempos 

moleiro e a sua família viviam numa casa perto dos moinhos (ainda lá se encontra). No inverno, mudavam-se 

para a povoação (Seixas). Quando começava a escassear a água, juntava-se a família. As mulheres acarreta-

vam gamelas de terrões que eram colocadas nas golas (buracos por onde fugia a água) do açude. Os proprie-

tários têm pretensões de recuperar e pôr a funcionar os moinhos, mas os furtos frequentes a estas edificações, 

muito isoladas, têm ditado o adiamento destes planos.23 

A vasta extensão territorial e o elevado número de moinhos justifica a criação de dois núcleos molinoló-

gicos, baseados nas bacias hidrográficas dos rios Mondego e Seia. 

O Núcleo Molinológico do Mondego (Seixas e Póvoa de S. Cosme) pretende a exploração de um con-

junto de moinhos, todos a precisar de obras de restauro, situados na margem esquerda do rio Mondego e na 

Ribeira de Seixas, afluente do primeiro. Ao longo do rio encontram-se um conjunto de açudes que permitia o 

aproveitamento das águas fluviais para fins agrícolas e para fazer funcionar os inúmeros moinhos que povo-

am a margem do rio. Alguns dos açudes ainda hoje desenvolvem as funções para as quais foram construídos, 

apesar do abandono generalizado dos férteis terrenos agrícolas, outrora intensamente explorados. Curiosos os 

nomes dos açudes, na sua maioria derivados dos nomes dos proprietários das terras que os ladeavam. Alguns 

exemplos são o açude dos Paus, açude do Abel, açude do Mocas.  

Os moinhos que, após reabilitação, uma vez que se encontram degradados, constituiriam este núcleo são 

os moinhos no Ribeiro das Seixas (Moinho de Antestapadas, Moinho da Chica, Moinho de Matilde, Moi-

nheira, Moinhos dos Olos e o Moinho da Várzeas). 24 

Na aldeia das Seixas também existe um moinho bastante bem conservado, que, com uma limpeza e pe-

quenas reparações, facilmente fica operacional.25 

O Núcleo molinológico do Rio Seia terá como atração central os moinhos da Ponte do Salto, represen-

tando um espólio constituído por mais de duas dezenas de moinhos que ladeavam o rio Seia, desde a ponte 

de Santiago (Seia) até à foz, na proximidade da Quinta do Pisão. Estes moinhos da Ponte do Salto estiveram 

em funcionamento até meados da década de 90 do século passado e ainda têm condições físicas para serem 

                                                           

21 Informação recolhida através dos relatos do Sr. Agostinho Mendes  Ervedal da Beira. 
22 O freguês dava 10 kg de cereais e recebia 9 kg de farinha, sendo a maquia / lucro de 1 kg para o moleiro. 
23 Informação recolhida através dos relatos dos irmãos Raul e Manuel Dinis (Seixas). 
24 Apêndice 2 (fotos 7 a 18). 
25 Informação recolhida através dos relatos dos irmãos Raul e Manuel Dinis (Seixas). 
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colocados em funcionamento, bem como os saberes dos homens que dedicaram uma vida inteira a este ofício 

e estão dispostos a transmiti-los, para os perpetuar. 26 

2. Núcleo dos lagares de azeite e de vinho (Ervedal da Beira)27: Lagar do Ervedal da Beira  proprieda-

de da Adega Cooperativa de Ervedal da Beira  Seixo CSCRL, mas não se encontra em funcionamento. Tra-

ta-se da única adega cooperativa do concelho de Oliveira do Hospital. Recebe as uvas de dezenas de peque-

nos produtores da região, produzindo vinho do Dão, uma vez que se encontra na região demarcada deste 

néctar. É associada da União das Adegas Cooperativas da Região Demarcada do Dão (UDACA) que analisa 

o vinho produzido e, perante lotes de qualidade superior, engarrafa. A maior parte do vinho é vendida a gra-

nel, maioritariamente para compradores da zona. 

Supõe-se que a cultura da oliveira não tenha sido relevante no antigo concelho do Ervedal, já que o azei-

te não estava arrolado no foral da Universidade de Coimbra, não se fazendo menção dele na cobrança do foro. 

(Lopes, 1993: 114) 

Ainda hoje, não se encontram extensos olivais na zona, embora a oliveira faça parte da paisagem, pon-

tuando os terrenos agrícolas. Também se deve referir que o interesse pela olivicultura está a crescer, havendo 

alguns proprietários a investir na plantação de oliveiras, pela tendencial valorização da azeitona e do azeite, 

como produtos essenciais no regime alimentar mediterrânico.  

Em relação à cultura vitivinícola, reza a lenda que foi o próprio Baco, deus romano do vinho, o respon-

sável pelo vinho do Dão, cuja importância deu origem à Região Demarcada do Dão, cuja extensão territorial 

abrange a zona da Cordinha. 

Embora não se encontrem, atualmente, grandes vinhas, há alguns anos atrás, houve considerável produ-

ção de vinho, já que, nas primeiras décadas do século passado, em algumas courelas, outrora soutos, foram 

plantadas vinhas compactas, mas de pequena dimensão, dada a estrutura minifundiária dos terrenos agrícolas 

que caracteriza esta região. Estas vinhas produziam, em anos com pouco míldio e oídio, alguns milhares de 

almudes de vinho de boa qualidade. Mas, a maior parte das cepas das vinhas já não existe e as que restam são 

espezinhadas ou comidas pelas ovelhas. (Lopes, 1993: 116) 

3. Núcleo do pão e dos bolos (Seixo da Beira): fornos comunitários do Seixo da Beira, localizados no 

Parque da Senhora da Estrela. Local já infraestruturado com fornos a lenha e equipamentos de apoio para a 

preparação da massa, onde é possível observar, com frequência, as mulheres da aldeia a cozerem r-

típicos folares doces. Tratando-se de um espaço ao ar livre, para apoiar na interpretação deste património 

seriam afixados painéis, em material resistente às condições climatéricas, com informações sobre as tradi-

ções locais ligadas ao pão e bolos.28 

                                                           

26 Apêndice 2 (fotos 19 a 22). 
27 Apêndice 2 (fotos 23 a 28). 
28 Apêndice 2 (fotos 29 a 33). 
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Dos tipos de pão mais tradicionais e com grande valor antropológico, destaca-se a broa ou o pão de mi-

lho (único cereal que ainda é semeado na região), amassado, levedado e cozido em fornos caseiros ou comu-

nitários. Este era, até há pouco tempo, o principal alimento do povo. 

Apesar da existência de alguns fornos comunitários na Cordinha, nomeadamente no Seixo, a maior parte 

dos fornos são particulares, embora funcionando com verdadeiros fornos comunitários, transformando-se em 

o pão coze. As bolas mais apreciadas são as que são guarnecidas com toucinho, chouriça ou sardinha, espal-

mada com a pá sobre o lastro do forno. Estas bolas acrescentavam-se à fornada e que eram comidas, ainda 

quentes, enquanto o pão se acabava de cozer. 

Como escreve Lopes (1993: 113), na última década do século XX, as padarias industriais passaram a, 

diariamente, lojas e particulares, o que de certo modo não veio aumentar o consumo de pão, mas banalizando 

o consumo do pão branco (o pão alveiro) que, antigamente, apenas se cozia na Páscoa, no Natal, nas festas 

em honra da padroeira da terra e na matança de porco.  

4. Núcleo do linho, da tecelagem e dos lavores (Vila Franca da Beira): terras com grande tradição na 

arte da tecelagem, nomeadamente do linho. Até há poucas décadas, era comum realizar-se todo o processo, 

desde o cultivo e preparação do linho, até à tecelagem e produção de peças decorativas e utilitárias nos teares 

e manualmente.  

Refere, igualmente, Lopes (1993: 119) que o linho (Linum usitatissimo L) é conhecido nas Beiras, tendo 

sido uma das mercadorias mais vendáveis e lucrativas na região, incluindo os panos de linho e estopa, artigos 

que rivalizavam com os melhores da Europa. Constavam da relação de bens e serviços, que o antigo conce-

lho do Ervedal tinha que pagar à Universidade de Coimbra, cerca de cento e cinquenta varas de pano. O li-

nho sempre teve múltiplas aplicações, especialmente as fibras têxteis, que eram matéria-prima para toalhas, 

lençóis e outras peças utilitárias e decorativas, que definiam o valor dos enxovais das raparigas casadoiras e 

faziam parte das heranças familiares. Hoje em dia, continuam a ser são bastante apreciadas. O linho também 

fez parte da alimentação e foi utilizado com fins medicinais, por exemplo, nas papas de linhaça, aplicadas 

nas costas e no peito como emoliente nas doenças brônquicas e pulmonares. 

No início desta segunda década do século XXI, já ninguém faz destes ofícios profissão e apenas se en-

contram alguns teares, em muito mau estado, cujas proprietárias, idosas e débeis fisicamente, demonstram 

tristeza pela falta de interesse que as gerações mais novas revelam pelos mesmos. Quanto aos lavores, ainda 

há algumas mulheres que ocupam os tempos livres a fazer rendas e bordados, usando técnicas mais comple-

xas e invulgares e outras que primam pela simplicidade.  

Apesar da escassez de recursos físicos e humanos, ou, se calhar por causa disso mesmo, urge dinamizar 

projetos que evitem o desaparecimento deste património e o perpetuem. Surge, assim, o núcleo do linho, da 

tecelagem e dos lavores, que pretende reunir, num espaço (propõem-se a escola primária de Vila Franca da 

Beira, que encerra no ano letivo 2013/2014), o que resta dos utensílios e materiais ligados as estas atividades 

e, principalmente, criar registos em vários formatos, das técnicas enquanto ainda há quem as saiba e queira 

transmitir. Sugere-se a criação de uma exposição composta pelos objetos e matérias-primas, acompanhado de 
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painéis informativos e ilustrados com as fases do complexo ciclo do linho e com as utilizações da planta, a 

história do linho e a sua importância ao longo dos tempos, uma área de demonstração com alguns teares e 

outros equipamentos ligados à preparação do linho, como a roda de fiar, onde poderão, esporadicamente, 

estar artesãs a trabalhar ao vivo, em eventos que recriem, identicamente, a parte etnográfica dos serões a 

urdir a fiar e o folclore que ajudava a animar esses episódios de trabalho intenso.   

Propõe-se, igualmente, a existência dum quiosque (parte integrante deste projeto) para venda dos traba-

lhos ali realizados ou por habitantes locais que, desta forma, têm um meio de escoar as suas peças.  

Este núcleo implica um trabalho prévio intensivo, quer na restauração dos teares, cujos exemplares en-

contrados se apresentam em elevado estado de degradação, quer na sensibilização e formação de pessoas 

para aprender estes saberes, enquanto ainda há quem possa transmiti-los.29  

5. Núcleo da ovelha e do queijo (Vila Franca da Beira)  a pastorícia e a produção de queijo de ovelha 

e outros derivados do leite são atividades ancestrais nesta região. Vila Franca da Beira continua a tê-las como 

principais indústrias (ver esta expressão), com várias famílias a possuir rebanhos e cinco produtores de quei-

jo, alguns com produtos certificados como Queijo Serra da Estrela. O núcleo da ovelha e do queijo será um 

espaço interpretativo e de homenagem aos homens e mulheres que, toda a vida, se dedicaram a estes ofícios.  

Sobre este assunto, Lopes (1993: 116) escreve que o pastor não tinha horários, domingos nem dias san-

tos. Saía de casa antes do amanhecer e regressava já de noite, quando não dormia na choupana junto à ma-

lhada. Sacrifícios sem grande retorno, a não ser o modo de vida bucólico, ao ar livre, tocando flauta, apenas 

na companhia das ovelhas e do cão. Eram a classe menos considerada da aldeia. Comiam mal, resumindo-se 

a alimentação à fria refeição do meio-dia e à ceia comida só depois o rebanho ter sido acomodado no curral. 

Não havia tempo para participar nos poucos divertimentos da terra. Com as políticas da União Europeia, o 

pastor é visto como um cidadão privilegiado, um trabalhador feliz e respeitado, apto a produzir mais e me-

lhor, dignificando a sua profissão milenar. 

Geralmente, o fabrico do queijo é tarefa da mulher  mãe ou filha casadoira. A qualidade da iguaria de-

pende da pureza do leite, da habilidade da queijeira, que deve ter as mãos frias e da sua cura, exigindo insta-

lações apropriadas, bem arejadas e limpas. Os ingredientes deste produto são o leite da ovelha, o sal e o car-

do. 

As queijeiras da região têm obtido prémios pelo seu labor nos concursos que se vêm realizando na sede 

do concelho, sob a égide de várias entidades concelhias e regionais, fazendo com que o seu trabalho seja 

recompensado e, acima de tudo, reconhecido. 

O requeijão, um subproduto do queijo, goza dentro e fora da terra, de um prestígio muito grande. O 

mesmo não acontece com a manteiga que, em parte devido a defeitos de fabrico, tem fraca aceitação.  

Antigamente, as queijeiras deslocavam-se, a pé, semanalmente à praça de Seia, onde vendiam sobretudo 

a manteiga e granjearam fama os seus produtos e os modos com tratavam as freguesas, com franqueza e hu-

mildade. Depois, os vendedores de Lisboa e de outras partes começaram a comprar diretamente o queijo e o 

                                                           

29 Apêndice 2 (fotos 34 a 36). 
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requeijão, esgotando a produção. Começaram, também, a aparecer as fábricas, substituindo as queijeiras 

artesanais. Em Vila Franca, verifica-se a maior concentração de unidades fabris produtoras de queijo e re-

queijão do concelho de Oliveira do Hospital. 

Justifica-se, assim, a criação de museu etnográfico subdividido em duas partes distintas: uma secção 

com objetos ligados à pastorícia (queijados, chocalhos, ferradas, indumentárias, choupanas, entre outros), 

acompanhada de uma exposição interpretativa do pastor, da ovelha (Bordaleira e Mondegueira, as principais 

espécies produtoras de leite para o queijo Serra da Estrela), da cabra e do cão, dos usos e costumes referentes 

ao tema, como a tosquia e a transumância. Dando continuidade ao trabalho do pastor, que termina a sua labu-

ta com a ordenha, o segundo sector é dedicado às queijeiras, com equipamentos e utensílios preparados para 

poderem ser usados em demonstrações, ao vivo, na feitura do queijo e do requeijão. Este núcleo tenciona 

convidar os visitantes a irem descobrir os rebanhos e as queijarias locais. 

Dada a dimensão da escola primária de Vila Franca da Beira, sugere-se que este núcleo partilhe o espa-

ço com o do linho, da tecelagem e dos lavores. 

6. Centro de arquivo e investigação: funcionarão espaços de investigação sobre a Cordinha e região da 

Beira Serra, privilegiando-se o estabelecimento de protocolos com universidades e institutos ligados a temá-

ticas como a antropologia, a arqueologia, a etnografia, a geologia, a biologia, engenharias agroflorestais, 

para a região. Propõe-se como local para albergar este centro a Escola Primária do Ervedal da Beira, atual-

mente sede da associação ERVEDUS.30 

7. Quinta bio-pedagógica e cozinha-oficina: dada a vastidão do território e a dispersão geográfica das 

culturas tradicionais, julga-se imprescindível a criação de um espaço que representa esta vertente da rurali-

dade de importância fundamental. Assim, em terreno a determinar, será criada uma quinta bio-pedagógica, 

constituída por uma horta, um pomar e uma estufa, onde serão experimentadas e recuperadas espécies florís-

ticas e técnicas agrícolas biológicas, com uma vertente pedagógica e de divulgação bem definida.  

Para além das técnicas ligadas à agricultura, serão feitos workshops (para adultos) e atividades de ani-

mação infantil, sobre formas de consumir os produtos criados neste espaço. Sopas, saladas e compotas são 

potenciais temas a desenvolver, numa ótica de defesa e promoção da dieta local, tipicamente mediterrânica.  

 

3.3. PROJETOS PÚBLICO-PRIVADOS DE APOIO 

 
 O EmC  Terra Viva pretende o desenvolvimento económico do território. Funcionando como pro-

jeto-âncora, pretende atrair investimento, contribuindo para a qualificação e diversificação da oferta turística 

local. Apenas com a existência de determinadas estruturas e serviços é possível dinamizar, de forma susten-

tável, e, consequentemente, duradoura, o setor do turismo. Para além criar condições passíveis de atrair os 

empresários, o ecomuseu deve funcionar como facilitador no processo de implementação dos negócios turís-

                                                           

30 Apêndice 2 (foto 37). 
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ticos e ter uma função agregadora dos serviços, contribuindo para a constituição de produtos turísticos e con-

tribuindo para a respetiva promoção e comercialização, apresentando-os sob a sua marca.  

Assim sendo, propõe-se a implementação de projetos que aumentem a oferta de alojamento, restaura-

ção e animação, pilares da oferta turística de importância fulcral, uma vez que garantem a dilatação da estada 

média, constituem fontes de receita, criam emprego e contribuem grandemente para a satisfação dos turistas, 

porque fazem parte integrante da experiência turística. Eis algumas propostas: 

1.  Aldeia do Vieiro31  Turismo de aldeia  qualquer projeto turístico pressupõe a existência de alojamento 

que permita permanecer nos locais. Embora na área do EmC  Terra Viva existam alguns empreendi-

mentos32, a capacidade de alojamento não ultrapassa as 25 pessoas, notando-se uma carência de equipa-

mentos que possibilitem a pernoita dos visitantes. Acompanhando os princípios orientadores deste pro-

jeto, e fazendo uma análise dos recursos patrimoniais, propõe-se a recuperação da Aldeia do Vieiro, ane-

xa da freguesia do Ervedal da Beira. O conjunto rústico foi adquirido recentemente por um empresário 

local que tem um projeto de cariz turístico para recuperar a aldeia. Esta aldeia é um lugar completamente 

abandonado, sem qualquer habitante e em elevado estado de degradação. É um sítio com uma rua única, 

ladeada de edifícios exclusivamente em granito, na sua maioria para fins habitacionais, mas onde ainda 

se encontram alguns imóveis de cariz comunitário, como o forno. Caracterizavam-se as edificações por 

uma enorme perfeição arquitetónica, uma vez que a aldeia era conhecida na região como terra de pedrei-

ros. Outra curiosidade prende-se com a existência de uma Alminha, único exemplar pintado da zona, no 

local onde, dizem os populares, outrora, teria havido uma Sé ou Catedral. Uma das construções mais 

emblemáticas da aldeia é a Cadeia, onde estiveram presos indivíduos envolvidos nas lutas entre Absolu-

tistas e Liberais, entre 1828 a 33 

Lopes (1993: 74) adianta mais algumas informações históricas sobre esta curiosa aldeia, referindo que 

dizia o povo, numa mescla de factos históricos e imaginários, o Vieiro tinha sido lugar de desterro do 

Conde Viegas, e que Vieiro derivaria de Viegas. A história remonta à época da invasão suevo-visigótica 

da Península Ibérica, ao reinado de Sisebuto, entre 612 e 621 d.C. A razão para a condenação a degredo 

do Conde Viegas prende-se com um latrocínio que este praticou, exorbitando das funções que lhe foram 

cometidas pelo rei, numa batida a terras de Sena. Mais diz a lenda que o Conde, tendo gostado do sítio, 

depois de cumprido o degredo, atravessou o rio Mondego com a sua comitiva e foi fundar uma povoação, 

a que mais tarde seria dado o nome de Oliveira do Conde, em sua honra. 

2. Parque de campismo rural da Cordinha: dada a inexistência de parques de campismo na zona, e tendo em 

consideração o cariz ambientalista deste tipo de alojamento e a preferência dos turistas pelas atividades 

de Turismo de Natureza, um dos eixos fundamentais do EmC  Terra Viva, desde de que devidamente 

                                                           

31 Apêndice 2 (fotos 38 a 41). 
32 Casa Ci (Vila Franca da Beira)  TER, capacidade: 12 pessoas; Quinta da Baika (Ervedal da Beira)  TER, capacidade: 4 pessoas; 
Quinta da Florência  Clube de Campo (Seixo da Beira)  Alojamento local, capacidade: 8 pessoas. Informação disponível nos sítios 
web dos empreendimentos.  
33 Informação recolhida através dos relatos Sr. Francisco Lopes (Póvoa de S. Cosme). 
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planeado, é a criação de um parque de campismo e caravanismo. Tendo em conta as características físi-

cas e os acessos, julga-se ideal a implementação do mesmo na margem do rio Mondego, nas imediações 

da Fábrica do papel34, sendo necessária a infraestruturação do espaço.  

3. Empresas de animação: na vertente aventura e desportos radicais, funcionamento do EmC  Terra Viva 

como incubadora de empresas que queiram desenvolver a sua atividade neste território, aproveitando re-

cursos naturais ideais para a prática de desportos náuticos (canoagem, pesca desportiva, canyoning kayak, 

rafting, hidrospeed, etc.) no rio Mondego e desportos em terra (orientação, escalada, slide, rapel, geoca-

ching35, etc.).   

4. Restaurante típico: embora exista um restaurante que confeciona pratos típicos regionais, o projeto care-

ce de um espaço de restauração que, para além da comida, proporcione experiências, com provas gastro-

nómicas e vínicas, show-cookings, cozinha experimental, sempre tendo como pano de fundo as tradições 

e os produtos locais. A sugestão para a sua implementação seria o Lagar dos Fiais36, que mantém as ca-

racterísticas originais e já funcionou como restaurante. O grande desafio seria a reformulação da imagem 

do local que se encontra bastante degradada. 

5. Tabernas: pequenos espaços comerciais em todas as aldeias, talvez aproveitando os que ainda subsistem 

e recuperando os que já encerraram, imprimindo-lhes qualidade, inovação e alguma sofisticação, trans-

formando-os em pontos de paragem para os passantes, oferecendo condições de descanso, bebidas e al-

guns petiscos e, acima de tudo, a possibilidade de sociabilizarem com os habitantes locais.  

 

4. PLANO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO  

 
No turismo experiencial o protagonista é quem vive a experiência de ver, conhecer e aprender o que visi-
ta. O que paga não tem relação direta com o produto que consome, a não ser com o valor que lhe dá, com 

a oportunidade de participar ativamente de experiências significativas. 
 (Cabeza, in Almeida et al., 2012: 43) 

 

O turista pretende, cada vez mais, o seu desenvolvimento pessoal, quando viaja e tem um papel aglutina-

u-

et al., 2012: 43). A oferta turística é um instrumento passível de proporcionar experiências 

que, u-

tenticidade et al., 2012: 43). De 

acordo com Campêlo (2000: 213): 

                                                           

34 Apêndice 2 (fotos 42 e 43). 
35 Geocaching: trata-se de uma atividade outdoor, em que se utiliza um recetor de navegação por satélite (GPS) para encontrar uma 
"geocache" (ou "cache") colocada em qualquer local do mundo. Uma cache típica é uma pequena caixa, fechada e à prova de água, 
que contém um livro de registo e alguns objetos, como canetas, afia-lápis, moedas ou bonecos para troca. O EmC  Terra Viva tam-
bém poderá organizar eventos para tentar captar este público-alvo, cada vez mais significativo.  
36 Apêndice 2 (foto 44). 
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A autenticidade, na medida em que ela é possív rela , onde os 
espaços e os agentes possam explicar o significado dos discursos que partilham. Contextualizar o turismo 
não significa unicamente salientar a dimensão local e estabelecer as relações com os espaços envolventes, 

de realidades diferentes num espaço comum, de modo a que os agentes desta relação de partilha possam 
entender os vários sentidos presentes.  

 

A busca por esta autenticidade tem que passar por uma política que privilegie a relação entre os visi-

tantes com as comunidades locais, sendo que a indústria turística não pode privilegiar unicamente os turistas, 

até porque os produtos culturais têm origem nos atores sociais e na relação entre atores sociais com o meio 

ambiente, devendo assumir uma experiência de relação com o meio que visitam, em que o processo turístico 

seja planeado sob a égide da sua preservação e a valorização. (Campêlo, 2000: 213) 

A importância da experiência turística tem, igualmente, um papel determinante, enquanto ferramenta 

que motiva as comunidades para práticas emancipadoras, ocasionando uma experiência global no destino, 

refletida numa imagem turística distinta. (Almeida et al., 2012: 43) 

O planeamento de uma oferta patrimonial implica pensar no uso social do património cultural. A in-

terpretação aplicada ao património natural e cultural e ao território é uma resposta a uma procura social de 

uso do património e a uma necessidade de comunicação desse território. A interpretação surge como um 

instrumento de planificação territorial, de definição de políticas de intervenção e de uso social do património. 

A interpretação é capital para o desenvolvimento e, segundo Pérez (2009: 238), 

de apresentação e gestão dos recursos, que satisfaz uma procura, isto é, a utilização social (turística às ve-
zes) do património cultural, do património natural e da cultura. Um plano de interpretação territorial im-
plica pensar que vivemos em interacção com o meio ambiente e o território é resultado dessa interligação 
histórica entre a cultura e a natureza, modificada também pelos humanos. Portanto, uma leitura interpreta-
tiva do território ultrapassa a dicotomia cultura / natureza, para pensar o território como resultado dessa 
ligação histórica.  

 
Assim sendo, embora as infraestruturas e estruturas sejam importantes, não depende só delas o sucesso 

de projetos baseados no património. É preciso dar vida aos edifícios e aos objetos. Daí a aposta na planifica-

ção de atividades que transformem o território do EmC  Terra Viva nisso mesmo, numa região dinâmica, 

com energia para envolver a comunidade e atrair visitantes. Deve assumir-se como entidade que pretende 

tornar a comunidade local numa comunidade turística, integrando com eficácia a experiência turística parti-

lhada. Um instrumento privilegiado para atingir esse propósito é a implementação de um plano de animação 

devidamente estruturado. 

Os serviços de animação e interpretação propostos pelo EmC  Terra Viva vão desde atividades técni-

cas de cariz museológico, até a atividades informativas, educativas e turísticas, oferecendo uma gama diver-

sificada de serviços, de acordo com as suas necessidades e interesses mais prementes.  

Através de um planeamento cuidado da animação, será criado um plano anual de atividades. As ativi-

dades serão planeadas de acordo com diversos fatores, nomeadamente com os públicos-alvo (comunidade 
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local, escolar, técnico-científico, turistas de lazer e de natureza), com o ciclo rural, com as festividades da 

região, entre outros. (Apêndice 3) 

Tendo como objetivo primordial a animação do território, para além de se pretender dinamizar os vá-

rios espaços edificados que constituem ou estão interligados com o EmC  Terra Viva, deseja-se avigorar a 

área como um todo. Seguem-se algumas iniciativas pensadas para atingir os objetivos do ecomuseu. 

 

4.1. ITINERÁRIOS ECOMUSEOLÓGICOS 
 
O ecomuseu é uma espécie de museu que tem a territorialidade como um dos seus pilares. O território 

tem valor porque é um elemento estrutural que reflete a relação dos indivíduos com os patrimónios, na mes-

ma medida em que é ele próprio transformado e valorizado como património pelos indivíduos nos processos 

de humanização. Para conhecer o território, normalmente os visitantes começam por visitar a sede e os vários 

espaço dedicados à região, dando uma introdução geral das várias vertentes que o compõem. No entanto, o 

entrar em contato com a natureza, com o património edificado e com a comunidade local.  

Para facilitar esta experiência, o EmC  Terra Viva, prevê a criação de itinerários ecomuseológicos, 

que concretizam na sua estrutura a apropriação patrimonial e espacial da zona da Cordinha. Estes percursos, 

classificados de pequena rota37, serão elaborados para serem percorridos, essencialmente, a pé ou de bicicleta 

e têm como pontos de referência vários núcleos museológicos, ligando-os entre si. Os percursos podem ser 

realizados através de três modalidades: 

a) Percursos interpretativos guiados: visitas guiadas por guias-interpretes, que podem ser genéricas ou 

adaptadas ao público-alvo. Por exemplo, um grupo com interesse especial na fauna e na flora local 

pode fazer uma visita acompanhado por um guia-interprete especialista em biologia; esta modalidade 

implica marcação prévia e pagamento;  

b) Percursos interpretativos guiados com o auxílio de áudio-guias ou aplicações para telemóveis: fer-

ramentas que podem ser adquiridas na sede do EmC  Terra Viva, ou através do download nas apli-

cações através do site ou lojas on-line especializadas; 

c) Livres: os visitantes fazem os percursos de forma totalmente independente e gratuita. 

Serão elaborados desdobráveis informativos que, conjuntamente com a criação aplicação de sinalética 

especial, facilitarão a realização dos percursos. A homologação38 dos percursos também é um objetivo a con-

cretizar. Haverá lugar a pagamento quando forem solicitadas visitas. 

Os percursos definidos são: 

 Do Mondego ao Seia: percurso que pretende dar a conhecer o património cultural e, principalmente, 

natural existente à beira dos rios Mondego e Seia. Terá início na Ponte do Salto (Ervedal da Beira), 

                                                           

37 Pequenas rotas (PR) - não excedem os 30 km de extensão ou menos de uma jornada a percorrer, e são sinalizadas a amarelo e 
vermelho. 
38 Da competência da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP). 
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na margem direita do rio Seia e leva o pedestrianista a percorrer caminhos paralelos ao dito rio, em-

bora, por vezes, afastados do leito. A ponte romana, o açude da Ribeira, a Quinta do Pisão e a foz 

(Ponte da Atalhada) são pontos de referência neste percurso. A partir da foz do Seia, começa-se a su-

bir pela margem direita do Mondego, desta feita, quase sempre à beira-rio. Açudes, moinhos em ruí-

dos Fiais até a Felgueira Velha, onde termina. 39 

 Pelos trilhos da pré-história: a Cordinha detém um conjunto patrimonial arqueológico riquíssimo. 

Desde s

a sepultura antropomórfica do Olival dos Pobres (Ervedal da Beira), a sepultura na Quinta das Corti-

nhas, a sepultura antropomórfica de Vale Torto, a Fonte do Rei (Seixo da Beira), as Antas da Cavada 

(Ervedal da Beira -Fiais da Beira), a do Vale Cerejo (Ponte de Andorinha), a da Arcainha ou Lapa de 

Linhares (Seixo da Beira), classificado de Imóvel de Interesse Público e a Anta do Curral do Mouro 

ou Arcainha (Sobreda), o Crasto do Vieiro ou da Póvoa de S. Cosme (Ervedal da Beira - Fiais da Bei-

ra, o Vale da Corredoira), calçada romana ou medieval (V. F. Beira), a Lagariça no sítio do Buraco 

ou Moinho do Buraco (V. F. Beira) e as diversas lagaretas (Cerca, Tapada, Quinta do Fojo, Sítio do 

Cascarro) e os altares rupestres de Vale dos Fiães (Aldeia Formosa) constituem um manancial extra-

ordinário de recursos para criar uma rota sobre património arqueológico.40 

 Descobrir Saberes & Sabores: respondendo particularmente às necessidades e motivações dos turistas 

gastronómicos, será percurso que permite dar a conhecer as artes e ofícios tradicionais da Cordinha. 

No que respeita à vertente dos produtos alimentares, para além de proporcionar a degustação e com-

pra dos mesmos, também tem o objetivo de mostrar os processos a montante e da produção propria-

mente dita. Pequenas empresas ou pessoas singulares abrem as suas portas para revelar o que melhor 

sabem fazer: o queijo de ovelha, o mel, o pão e os bolos típicos, serão alguns dos pontos de paragem 

obrigatória. No caminho, a visita aos artesãos é imprescindível: o oleiro, o moleiro e o marceneiro 

têm as suas arcaicas oficinas de portas abertas.41 

 Pelos trilhos do enigmático: para os visitantes com especial interesse em temas místicos, este percur-

so oferece a passagem por lugares sobre os quais se contam estórias misteriosas. O Outeiro de Stª 

Margarida (sobre o qual se conta uma lenda), as alminhas42, às quais o povo atribui significados mis-

teriosos, a figuras populares, com poderes especiais, dedicava-se à bruxaria estão na lista de locais de 

paragem. Os percursos noturnos serão os mais ajustados à essência do roteiro, pela possibilidade de 

envolver a observação dos astros, especialmente a lua, cruzando o conhecimento científico com o la-

do fantástico que, desde sempre, faz parte da superstição popular. 

                                                           

39 Apêndice 2 (fotos 45 a 61). 
40 Apêndice 2 (fotos 62 a 67). 
41 Apêndice 2 (fotos 71 a 75). 
42 Apêndice 2 (fotos 68 a 70). 
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 Percursos pedestres integrados na , editado recente-

mente pela Agência de Desenvolvimento de Oliveira do Hospital e Tábua -ADI. Tirando proveito dos 

PR em fase de homologação, da autoria do município, o EmC  Terra Viva prevê a sua dinamização 

através das modalidades supra referidas. Os PR organizados para a região da Cordinha são (ADI: 2013): 

o PR6 / rota dos açudes: com início na torre sineira da Nª Sr.ª da Boa-Viagem, no Ervedal da Bei-

ra, segue pelas várzeas do rio Seia e de dois dos seus açudes, passando pela fonte do Espadanal, 

pela Anta da Cavada e pelas Palheiras dos Fiais; 

o PR7 / rota do narciso do Mondego: começa no complexo exploratório de cassiterite da Sobreda, 

dá a conhecer a Anta da Arcainha, a pedra dos três pezinhos, as sepulturas antropomórficas, o 

carreiro da formiga e a Igreja Paroquial do Seixo da Beira; 

o PR8 / rota da Penha: percurso que permite a contemplação do vale do Mondego no miradouro da 

Penha43, passa por Vale do Ferro44, pela única alminha pintada do concelho45, pela aldeia do Vieiro 

e pelo parque da transumância de Vila Franca da Beira; 

o PR9 / rota Olhares do Mondego: começa na capela da Nª Sr.ª da Saúde, em Vale Torto e segue 

pelas margens do Mondego. 

Para além dos pontos referência presentes em cada um dos PR, ao longo dos caminhos rurais, os ca-

minhantes cruzam-se a cada passo com exemplares modestos de arquitetura rural popular que vão pontuando 

a paisagem e testemunham o trabalho árduo da comunidade local para tirar o melhor partido dos recursos que 

a natureza disponibiliza, sempre numa relação pautada pelo respeito e as regras que, de forma oficiosa, regu-

lavam as relações de convivência social e a vida comunitária. Falamos de muros, poços, zangarilhos, fonta-

nários, tanques comunitários, entre outros exemplares de arquitetura civil popular. 46 

A este propósito convém fazer uma breve alusão às casas beirãs, tão comuns na região da Cordinha. 

Lopes (1993: 96) faz uma descrição interessante da casa, enquanto espaço físico e a sua representação sim-

bólica, socorrendo-se de uma narração de Aquilino Ribeiro. Diz que a antiga casa beirã era, geralmente, 

construída de pedra lascada, sem frestas, sem chaminé, com portal baixo, piso térreo, cobertas com telha 

moirisca, com armação em madeira de carvalho deitado dobre o vértice das duas empenas, onde vinham 

assentar os caibros.  

Algumas destas lareiras afundiam-se no solo o bastante para o piso que lhe sobrelevava servir de 

assento. Chamava-se-lhes então cozinhas de balcão. Uma prancha com a largura de côvado  ou duas en-

castalhadas  comprida de dois, perclusa ao frontal mediante dobradiças, descia, corrida a carvalha, sobre 

um pé único para o meio recinto. (Lopes, 1993: 96) 

 

                                                           

43 Apêndice 2 (fotos 76 e 77). 
44 Apêndice 2 (fotos 78 e 79). 
45 Apêndice 2 (foto 80). 
46 Apêndice 2 (fotos 81 a 100). 
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As principais aspirações do homem rústico são a construção da sua casa, projeto que antecipa o casa-

mento. Normalmente, se tem algum dinheiro e um pedaço de terreno, sem recorrer a créditos, constrói uma casa 

modesta, que vai, ao longo dos anos, com o que vai amealhando, melhorando. O homem moderno, principal-

mente o emigrante, é mais exigente com a habitação, preferindo um edifício maior e com todas as comodidades. 

Difíceis de enumerar são os registos naturais e paisagísticos, de rara beleza que também de encontram 

por toda o território, nomeadamente proporcionados pelos rios Mondego e Seia e pelas serras da Estrela, 

Açor e Caramulo que se avistam no horizonte.47 

 

4.2. PROGRAMAS TEMÁTICOS LIGADOS AOS CICLOS RURAIS:  

 
O EmC  Terra Viva atua como dinamizador cultural da Cordinha, a esta dimensão acrescentam-se as 

repercussões a nível económico, este necessária e estreitamente ligado ao cultural e à sua dimensão imaterial, 

visto que atividad

o-

cesso e observar e aprender a confecionar.  

Assim, cada programa inclui visitas e atividades relacionadas com os temas, sendo que alguns desses 

eventos são realizados na sede ou núcleos. Serão um meio privilegiado para envolver a comunidade, já que, 

na maioria dos programas propostos, serão habitantes locais os protagonistas, prevendo-se que obtenham 

algum benefício económico pelo seu trabalho. Também se pretende que as atividades e locais visitados pro-

movam uma visão evolucionista, sempre que possível, ou seja, dar oportunidade que os visitantes observem 

e experimentem técnicas e instrumentos ancestrais e modernos, para perceberem as mudanças tecnológicas e 

as potencialidades.  

Estes programas estarão previamente planificados, mas só se realizarão mediante um número mínimo de 

inscrições. Implicarão o pagamento que variará de acordo com os programas, dependendo das atividades que 

incluem. Esta contribuição monetária servirá para fazer face aos custos logísticos inerentes à sua organização. 

 Ciclo dos cereais e do pão: visita às searas (milho), participação nas desfolhadas e malhas (atividade 

sazonal), secagem dos cereais (lajes e palheiras), merenda tradicional com produtos endógenos, visi-

ta a moinhos e observação da moagem (núcleos molinológicos do Mondego ou do Seia), produção 

de pão e bolos tradicionais (fornos comunitários do Seixo da Beira, fornos particulares / familiares  

Vila Franca da Beira, Seixas, Ervedal da Beira e padarias modernas48), degustação dos produtos. 

Apoio do Rancho Folclórico " Rosas de Vila Franca da Beira, na animação etnográfica. 49 

Relativamente a estas tradições, refere Lopes (1993: 13) que o cerne do ciclo do milho situa-se na 

desfolhada, que descreve assim: 

                                                           

47 Apêndice 2 (fotos 101 a 110). 
48 Ex. Padaria da Cordinha, em Aldeia Formosa. 
49 Apêndice 2 (fotos 115 e 116). 
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Logo que os pés da gramínea originária do México alouram, cortam-se rente ao solo com uma seitoira 

e colocam-se em morouços. Depois desfolham-se ou descamisam-se as espigas, geralmente à noite. 

Juntam-se os familiares, vizinhos e amigos e à luz da lanterna ou gasómetro, senão há luar, forma-se 

um anel humano em volta da meroiça, como nós dizemos, a palha para trás das costas e espigas para 

dentro dos cestos e destes para os sacos de juta que por vezes chegam a ter mais de dois metros de al-

tura, ficam reduzidas a um montão de destroços, os canuchos. Lopes (1993: 13) 

 Ciclo da ovelha e do queijo: visita aos prados / pastagens e observação dos rebanhos (reconhecimen-

to da ovelha Bordaleira e Mondegueira, produtoras do leite para o Queijo Serra da Estrela e outros 

derivados), visita a ovil, participação na ordenha e / ou tosquia dos animais (atividades sazonais), vi-

sita e colaboração na produção de queijos, requeijão e manteiga de ovelha em queijarias locais50, tra-

dicionais ou modernas, provas gastronómicas. 51  

 Ciclo da azeitona e do azeite: visita e participação na apanha da azeitona, acompanhamento da trans-

formação da azeitona em azeite em lagar tradicional (Lagar de azeite das Seixas: da família Ventura) 

e em lagar moderno. Degustação de lagarada. 52 

Outras atividades podem ser realizadas no lagar do Buraco53, um lagar de vara, sendo esta um grosso 

tronco de carvalho, precursor da prensa hidráulica, cujas galgas eram movidas por um boi, com os 

olhos vendados, amarrados ao cambão como nas noras. Trata-se de um casarão enorme, onde, aca-

bada a safra que decorria de novembro a fevereiro, era aproveitado para fins lúdicos, com represen-

tações teatrais e sessões de cinema. Foi neste lagar que foram projetadas as primeiras fitas de cinema, 

por volta de 1920. Aí atuaram companhias de circo e saltimbancos.  

O tradicional prato dos lagareiros, a tiborna é composta por pão, as couves de cortar e o bacalhau co-

zido em azeite fino. Nas patuscadas não faltavam a chouriça acabada de secar no fumeiro, assada nas 

brasas da fornalha do lagar. (Lopes, 1993: 115) 

 Ciclo da abelha e do mel: observação e identificação das flores campestres, visita a apiário (Mel da 

Cordinha  Seixo da Beira), acompanhamento da cresta e extração do mel (julho  setembro). 

 Ciclo da vinha e do vinho: em plena Região Demarcada do Vinho do Dão, e com a crescente procura 

do enoturismo, faz todo o sentido esta atividade que consistirá na visita a vinhas, para conhecimento 

da cultura vinhateira regional, calendário das tarefas, técnicas e castas e participação nas vindimas 

(atividade sazonal), acompanhamen tradicional (familiar) ou 

industrial (Adega Cooperativa de Ervedal da Beira  Seixo CSCRL); merenda tradicional e provas 

de vinhos. Visita a alambique e observação da destilação de aguardente. 

 

 

 
                                                           

50 Queijaria Quinta do Cruzeiro (Seixo da Beira); Queijaria Lameiras (V. F. Beira); Queijaria Quinta da Gazé (V. F. Beira).  
51 Apêndice 2 (fotos 117 a 121). 
52 Apêndice 2 (foto 122). 
53 Apêndice 2 (foto 123 e 126). 
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4.3. PROGRAMAS TÉCNICOS 

 
Semelhantes aos programas temáticos no que diz respeito ao pagamento e às inscrições, implicam 

sempre visitas interpretativas, da responsabilidade de técnicos especializados (aptos a dar informação cientí-

fica) e de locais, peritos na transmissão de tradições populares, promovendo a união entre os dois saberes. 

Para além da análise in situ dos elementos que justificam o programa, haverá lugar a outras atividades, no-

meadamente degustações e / ou workshops geralmente realizados na sede ou núcleos. A maioria destes pro-

gramas só pode ser realizada em épocas do ano específicas do ano. 

 Passeio micológico: percurso por zonas agrícolas e florestais para estudo e recolha de cogumelos, 

nomeadamente do míscaro branco, do míscaro amarelo, da sancha, do boleto e do tortulho54, seguido 

de confeção e degustação. A realizar no início do outono, após as primeiras chuvas; 

 Observação do Narciso do Mondego: sendo que esta planta endémica, está circunscrita a uma área 

muito restrita, este programa levará os visitantes numa visita interpretativa por vários pontos da Rede 

Natura 2000. Só pode ser realizado entre fevereiro e abril, durante um intervalo temporal breve de 

tempo, uma vez que o período de florestação é muito curto. O Narciso do Mondego (Narcissus sca-

berulus Henriq.) 55 é uma planta bolbosa endémica, com duas a sete flores amarelas, cujo período de 

florestação é muito curto e decorre de fevereiro a abril, dependendo das condições climatéricas. 

Ocorre preferencialmente sobre plataformas e afloramentos rochosos graníticos, em pinhais e clarei-

ras de matagais. Foi reconhecida como uma espécie em perigo crítico de extinção. A nível mundial, 

apenas se pode observar no Sítio do Carregal do Sal, integrada na Rede Natura 2000, onde está inte-

grada a região da Cordinha. (ICNB: s/ data) 

 Plantas silvestres endógenas56: a utilização de plantas silvestres (algumas domesticadas) é parte inte-

grante da sabedoria popular e que, apesar estar a cair no esquecimento no seio da comunidade, há 

uma nova geração de curiosos e profissionais de diversas áreas (gastronomia, medicina convencional 

e alternativas, entre outras) que procura conhecer melhor estes saberes e tirar proveito deles. Na re-

gião da Cordinha é fácil encontrar plantas como a carqueja, o alecrim, o rosmaninho, a alfazema, o 

funcho, o hipericão, a hortelã, o limonete, a malva, o poejo, o tomilho, bem como arbustos e árvores 

como o medronheiro, o sabugueiro, o loureiro e a tília cujas folhas, caule e folhas têm variadíssimas 

aplicações na culinária, farmacologia e, até, cosmética caseiras. (Apêndice 4) 

As atividades baseadas nestes recursos podem passar pela identificação e usos por zonas agrícolas e 

florestais para estudo e recolha espécies florísticas silvestres; construção de um herbário; workshops 

sobre as aplicações das plantas: infusões, condimentos, mezinhas. Pode ser realizado ao longo de to-

do o ano, mas especialmente na primavera e verão, quando as plantas florescem;  

                                                           

54 Apêndice 2 (fotos 126 a 130) 
55 Apêndice 2 (foto 131) 
56 Apêndice 4  
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 A castanha, o pinhão e outras oleaginosas: numa visita geral pela Cordinha é frequente a observação 

de várias árvores, endógenas, produtoras de frutas que, antigamente, eram tinham um papel muito 

importante na alimentação da população, especialmente porque eram alimentos que durabilidade 

elevada, que podiam ser consumidos ao longo de todo o ano. Falamos de castanheiros (talvez a espé-

cie menos comum neste território), pinheiro manso, aveleiras e nogueiras. De facto, o pinheiro man-

so abunda por estas paragens e a recolha das pinhas e extração dos pinhões, pode ser uma atividade 

interessante, tirando partido de mais um recurso endógeno.57  

Assim, este programa passaria por uma digressão de reconhecimento por zonas rurais e agrícolas do 

território do EmC  Terra Viva, guiado por técnicos especializados na flora local, que proporcione a 

identificação e caracterização das espécies e a sua importância passada, presente e futura para a co-

munidade. Eventual recolha de alguns frutos para prova. 

No entanto, o fruto que tem mais interesse etnográfico é a castanha, pelo que a atividade teria de 

passar pela realização de magusto, animado pelo Rancho Folclórico Rosas de Vila Franca da Beira; 

workshops gastronómicos baseados na castanha. O castanheiro era uma árvore bastante vulgar na re-

gião, mas, supõe-

soutos. Até ao princípio do século XX a castanha fazia parte da alimentação quotidiana, como depois 

aconteceu com a batata. Hoje, existem poucos castanheiros na Cordinha, mas os que restam são sufi-

cientes para a realização desta atividade.   

No magusto tradicional a juventude, particularmente, assava as castanhas no chão sobre um 

tapete de caruma, deitando alguma por cima para as acabar de assar, castanhas que por vezes eram 

colhidas no rabisco e escondidas até se combinar o dia do Magusto e se encontrar quem desse o vi-

nho, a aguardente-fleima, a água-pé ou jeropiga, para facilitar a sua deglutição.   

Nas casas, as castanhas eram assadas no assador de barro ou de folha-de-flandres, com buracos. Pila-

das, eram cozinhadas ou como sopa, ou segundo prato, misturadas com feijão ou arroz. Nas primeiras 

décadas do século XX, chegou-se a transformar as castanhas em farinha, para fabrico do pão, o painço 

ou milho das vassouras, devido à enorme escassez de cereais então verificada. (Lopes, 1993: 114) 

 

4.4. WORKSHOPS GASTRONÓMICOS 
 

À semelhança dos programas ligados aos ciclos rurais, os workshops pretendem aliar a cultura imaterial 

à material, criando experiências que permitam aos visitantes ficar a conhecer os produtos gastronómicos 

mais emblemáticos da região. Distinguem-se dos programas, porque consistem em eventos isolados.  

Serão convidadas pessoas residentes na Cordinha para ensinarem a arte de preparar as iguarias, sempre que 

possível nas suas casas, atribuindo uma índole familiar e íntima ao evento. Após agendado (alguns só podem 

ser realizados durante alguns meses do ano, por exemplo a pera-passa) e reunidas as inscrições, será cobrado 

                                                           

57 Apêndice 2 (Fotos 132 e 133). 



O património rural como recurso propulsor do desenvolvimento turístico local   
Proposta de criação do Ecomuseu da Cordinha 

107 

um valor monetário, dividido pelo EmC  Terra Viva e pelo produtor / formador que ficará responsável por 

garantir as condições necessárias à realização da atividade (ingredientes, materiais e equipamentos, espaço 

físico). Os visitantes, pala além do know-how adquirido, ficarão com os produtos resultantes da sua prática.  

Destacam-se as atividades relacionadas com a pera-passa, pera de S. Bartolomeu ou pera passa de Viseu58, 

um produto endógeno que esteve quase a desaparecer, mas que tem vindo a ser recuperado nos últimos anos, 

com cada vez mais produtores a plantarem árvores e a dedicarem-se à sua apanha, secagem e comercialização. 

Antigamente, permitiam o consumo de fruta ao longo de todo o ano, sendo uma gulodice nas noites de inverno 

à lareira de qualquer casa da região e presença constante nos bolsos dos pastores e agricultores.  

Hoje são consideradas produto gourmet, vendidas nas lojas da especialidade das grandes cidades. As peras 

passa também são utilizadas na feitura da famosa aguardente de pera, onde se associam estes dois produtos da 

terra, sendo uma forma de rentabilizar economicamente uma atividade caída em desuso. Para além dos pequenos 

produtores que têm vindo a plantar pereiras, também já existem plantações intensivas, nomeadamente em Vila 

Franca da Beira. Começam a organizar-se circuitos de distribuição para facilitar o escoamento deste produto.59 

Para além da revitalização de uma cultura ancestral, também se observa uma mobilização comunitária à 

volta deste saber-fazer, com a reunião de familiares e vizinhos na descasca do fruto.60 

Menezes (2009) descreve o processo de preparação da iguaria:  

Colhem-se nas últimas semanas de Agosto, quando já estão maduras e há sol suficiente para as secar. 
A apanha é manual: um homem sobe às árvores e agita os ramos, fazendo cair as peras no chão; em baixo, 
as mulheres recolhem-nas e colocam-nas em caixas. As peras devem ser descascadas sem grande demora, 
com faca ou navalha. Depois são dispostas em «passeiras», uma espécie de estrados compridos cobertos 

-se o cuidado de não deixar peras sobrepostas. 
Esta primeira fase de secagem dura 4 ou 5 dias. A meio do tempo viram-se as peras uma a uma, para apa-
nharem sol por igual de ambos os lados. Quando as peras estão secas, retiram-se da passeira e «embarrelam-
se», ou seja, colocam-se dentro de sacas de plástico que se deixam ao sol durante 2 ou 3 horas. O calor e a 
humidade amolecem a polpa das peras, facilitando o processo seguinte: a espalma. Esta operação é feita com 
espalmadeiras, utensílios formados por duas peças de madeira articuladas por um pedaço de couro ou borra-
cha. As peras são espalmadas uma a uma, com bastante cuidado, pois se a pele estalar o fruto fica inutilizado. 

Por fim, colocam-se novamente ao sol, durante 1 ou 2 dias, sobre lençóis brancos. Nesta fase as peras já 
não precisam de estar tão separadas. Terminada a secagem, podem ser ensacadas. Para uma boa conservação, 
devem guardar-se ao abrigo da humidade. 

 

Alguns temas previstos são os workshops de licor de café61, aguardente, bolos de azeite, enchidos e 

torresmos. A propósito dos torresmos e do uso da carne de porco na zona, foi fundada, em 2012, a Confraria 

do torresmo Beirão, com sede em Vila Franca da Beira. Partindo da tradição local de todas as famílias cria-

rem o porco em casa e, no dia da matança, entre outros rituais, há o cozinhar dos torresmos. A Confraria 

pretende também promover e divulgar outra especialidade culinária com carne de porco, o arroz de suã. 

                                                           

58 Chama-se de Viseu porque a feira de S. Mateus desta cidade foi, em tempos. o seu mais importante local de venda. Disponível em 
<http://www.perapassadeviseu.com/index.htm>; consultado a 15/03/2013. 
59 A importância desta produto chamou a atenção da BLC 3 - Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro  que 
quer instituir um novo modus operandi para a sua promoção, através da criação de uma unidade piloto que descasca, desidrata, es-
palma e embala as peras, automatizando o circuito, da produção até à entrada na cadeia comercial. 
60 Apêndice 2 (fotos 134 e 135). 
61 Apêndice 2 (foto 136). Feita apenas com aguardente, café em grão e açúcar amarelo. 
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4.5. RURAL EXPERIENCES 
 
Conjunto de atividades que permitam, pontualmente, aos visitantes participar nas atividades agropecu-

árias. Mais uma vez, carecem da participação de agricultores e pequenas empresas no acolhimento e acom-

panhamentos dos participantes. Estas experiências podem ser oferecidas segundo várias modalidades: 

 Campos de voluntariado: reunião de um conjunto de pequenos produtores, artesãos e agricultores in-

vestidos na dinamização das comunidades a que pertencem A ideia é ajudar o agricultor anfitrião nas 

tarefas diárias existentes ciente de que deverá existir uma transmissão de saber por detrás de cada um 

destes campos. Os Campos de voluntariado incluem alojamento, alimentação a cargo do anfitrião, 

com a contrapartida do pagamento de uma diária. Estes campos têm duração variável, mas, para que 

se consigam atingir os objetivos, devem perdurar cerca de uma semana; 

 Programas das colheitas: integram um horário de trabalho remunerado em regime de alojamento lo-

cal. A integração num destes campos implica um custo de simbólico e permite o acesso ao alojamen-

to, ao apoio logístico e acesso às atividades socioculturais agendadas nos tempos de lazer. 

 
4.6. PASSEIOS DE BURRO  

 
Evidenciada a existência de alguns burros no território da Cordinha e dado que é um animal que se en-

contra em vias de extinção, prevê-se a criação de um pequeno núcleo asinino para os visitantes conhecerem a 

espécie e promover algumas atividades, como passeios e, até mesmo, atividades terapêuticas. 62 

 
4.7. TURISMO CINEGÉTICO  

 
Aproveitando os recursos naturais existentes: rios Seia e Mondego para a pesca, ainda é possível 

aprender algumas técnicas ancestrais para apanhar o peixe. No que concerne à caça, existe uma Zona de Ca-

ça Associativa no Ervedal da Beira, apoiada por uma Casa Abrigo (Quinta da Serrana63) e um Campo de tiro 

aos pratos, tutelada pelo Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital, potencial parceiro no desenvolvi-

mento de atividades ligadas a este produto turístico cada vez mais procurado. Torneios de caça e pesca ama-

dores e profissionais, encontros técnicos, pescarias e caçadas seguidas de degustações, são algumas das pro-

postas que poderiam dinamizar este segmento da procura turística. 

 
4.8. APADRINHAMENTO DE HORTAS 

 
Fazendo uma analogia com o que acontece com os animais, no EmC  Terra Viva será implementado 

um inovador sistema de apadrinhamento de hortas. A partir de uma base de dados previamente composta por 

pequenos agricultores dispostos a ceder e tratar de uma parcela dos seus terrenos agrícolas, convidam-se os 

visitantes atuais e/ou potenciais a apadrinhar um desses pedaços de terra, pagando uma quantia simbólica para 
                                                           

62 Apêndice 2 (foto 137). 
63 Apêndice 2 (foto 138). 
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que o seu legítimo proprietário faça as sementeiras e plantações por si solicitadas, cuide delas, através de méto-

dos biológicos, obtendo o direito de consumir os produtos daí resultantes. Também poderão apadrinhar animais 

da quinta  galinhas, ovelhas, cabras  usufruindo dos ovos ou do queijo e outros derivados do leite.  

O objetivo é, por um lado, proporcionar uma pequena fonte de receita extra para os agricultores (pela 

renda do espaço e possível venda de outros produtos), e, por outro lado, permitir que os visitantes, nomea-

damente urbanos, possam ter um contacto direto com a terra, uma vez que podem acompanhar e participar 

em todo o ciclo produtivo das espécies e conhecer a origem de alguns dos alimentos que consumem.  

Para o EmC  Terra Viva, este projeto permite trazer as pessoas ao território diversas vezes ao longo 

do ano, proporcionando a criação de laços afetivos com a terra e os habitantes locais. Para além dos contac-

tos com os agricultores e futuros padrinhos, a organização terá a função de manter informados os padrinhos 

da situação das suas hortas, disponibilizando fotos frequentemente, via correio eletrónico ou através das re-

des sociais.  

 
4.9. MERCADO SUSTENTÁVEL 

 
Mercado itinerante mensal (propõe-se o último domingo de cada mês) a realizar sequencialmente nas 

várias localidades que integram o território do EmC  Terra Viva, dando oportunidade aos pequenos produ-

tores agrícolas e de artesanato para escoar os excedentes e permitindo aos consumidores adquirir produtos 

predominantemente biológicos a preços acessíveis.  

Trata- , modelo de desenvolvimento baseado na eco-

nomia solidária, que valoriza as pessoas, o trabalho coletivo, a equidade e a cooperação, valorizando o papel 

dos produtores locais, favorecendo os mercados internos e locais, através da consolidação dos circuitos cur-

tos, sem intermediários, criando uma relação direta e transparente entre quem produz e quem consome. 

Também procura trabalhar com produtores que funcionam de forma coletiva, comprometidos com a realida-

de social, política e ambiental do seu território. (Coutinho, 2011) 

Do evento fará parte um programa de animação cujo principal objetivo se prende com a divulgação do 

património natural e cultural de cada uma das localidades anfitriãs. Estas atividades podem passar por visitas 

guiadas interpretativas, dramatizações, concursos, torneiros de jogos tradicionais, entre outras.  

 
4.10. FESTAS E ROMARIAS:  

 
Programação de atividades que permitam aos visitantes participarem nas principais festas, feiras e ro-

marias populares, bem como noutras celebrações tradicionais em determinadas efemérides (Natal, Carnaval, 

Páscoa, Santos Populares). 

Lopes (1993: 184) resume o calendário das romarias na região desta forma: 

A ronda começava anualmente pela festa da Senhora da Saúde, em Vale Torto, no Domingo de 
Pascoela, para onde boa parte da população se encaminhava logo pela manhã, de cestos merendeiros avi-
ados, a fim de participar na festividade. Uma boa merenda em qualquer romaria, ou o melhor complemen-
to desta.  
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No dia seguinte, Segunda-feira de Pentecostes era a Senhora das Necessidades, no Vale de Ferro, 
no extremo oposto do concelho, a receber a visita dos nossos romeiros, onde se dançava e cantava ao som 
do adufe, da flauta e da viola, até ao anoitecer.  

Em Setembro, por altura das vindimas e das recolhenças, ficasse o que ficasse nos campos por fa-
zer, que à Santa Eufémia por força se havia de ir, com mais ou menos devoção, de promessa ou espírito 
pagão, para ver o famoso arraial, o fogo preso e dançar até romper a madrugada, ninguém faltava. 

 
 
 

5. ESTRATÉGIA DE MARKETING 
 
A afirmação de qualquer destino turístico reside, em larga medida, na estratégia de marketing desen-

volvida pelas entidades competentes (órgãos de turismo locais, regionais ou nacionais; operadores e empre-

sas de turismo, etc.). A cada destino turístico correspondem um conjunto de particularidades em que, por 

definição, deve assentar a sua estratégia promocional. O marketing deve balancear os interesses comerciais 

com o respeito pela integridade dos recursos ambientais e residentes dos destinos turísticos. 

Um destino turístico como o EmC Terra Viva deve impor-se pela qualidade e especificidade dos seus 

recursos patrimoniais, combinando uma lógica de conservação da natureza e do património histórico e cultu-

ral com o seu usufruto sustentável, definindo uma estratégia de promoção e marketing específica.  

Middleton (1998: 237) identifica os vários processos de marketing, que podem tornar mais eficientes 

as políticas de gestão turística num destino: 

 compreensão da oferta e da procura do local: 

 conhecimento dos segmentos de mercado que o visitam; 

 desenvolvimento de produtos; 

 influência nos comportamentos de indivíduos ou empresários; 

 estabelecer alvos; 

 influenciar o comportamento do cliente / utilizador; 

 influenciar o comportamento dos empresários; 

 processo de monitorização; 

 estudo dos clientes por sector de negócio; 

 estudo do destino através de processos de parcerias. 

 A mesma fonte refere seis pontos em que a sustentabilidade entra nas decisões de marketing, influ-

r-

ciais, baseiam-  motiva-

ções positivas. Sendo vistas como motivações negativas, os restantes pontos são ameaças que afastam os 

clientes, devido a questões ambientais. Eis os pontos em causa: 

 os clientes interessam-se e exigem paz, sossego, tranquilidade e oportunidades par

stress da rotina diária; 
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 os clientes interessam-se e exigem ter acesso à cultura, usos e costumes da comunidade local, ao seu 

património, museus e artesanato; 

 os clientes interessam-se por produtos de ecoturismo específicos; 

 os clientes evitam ambientes pouco saudáveis devido à poluição ou recursos naturais deteriorados; 

 os clientes evitam locais pouco atraentes, saturados de construções e de pessoas e mal cuidados; 

 os clientes evitam destinos onde a hospitalidade demonstrada pelos residentes e a qualidade dos serviços 

indicam uma certa aversão pelos visitantes.   

O EmC  Terra Viva apresenta potencialidade de excelência para aproveitar estas oportunidades, atra-

vés da estruturação de uma cuidada estratégia de marketing.  

De seguida apresentam-se alguns elementos essenciais para definição da estratégia de marketing para o 

EmC  Terra Viva: análise SWOT, mercado, marketing-mix e serviços pós-venda. 

 

5.1. ANÁLISE SWOT 
 
O método de análise SWOT consiste numa metodologia utilizada para promover a análise de cenários, 

comummente utilizada pelas empresas. Esta técnica tem sido aproveitada como ferramenta para estabelecer o 

nível do desenvolvimento turístico em que se encontram as localidades, analisando os pontos fracos e fortes, 

as ameaças e oportunidades destes locais.  

Esta metodologia torna-se uma ferramenta ideal no processo de gestão e monitorização do turismo de 

uma determinada localidade ou negócio, tendo sua autoria creditada a dois professores da Harvard Business 

School, Kenneth Andrews e Roland Christense (Dantas; Melo, 2008).  

É usada em processos de planeamento e desenvolvimento como ferramenta para organizar e interpretar 

informações. É muito utilizada por consultores e investigadores. São muitos os exemplos na literatura em que a 

(Collins-Kreiner e Wall, 2007).  

É um método simples e funcional, baseado em pesquisas preliminares e servindo de apoio a trabalhos 

práticos e teóricos e aplicados. Uma vantagem, que também pode ser uma desvantagem, é o facto de se tratar 

de um método de avaliação, o que implica a sua aplicação sobretudo em trabalhos práticos. Acima de tudo, 

trata-se de um método holístico, abrangendo uma multiplicidade de dimensões, que pode ser aplicado a qual-

quer nível ou área de negócio.  

5.1.1. PONTOS FORTES  

 Existência de um conjunto patrimonial (cultural e natural) vasto, variado e valioso;  

 Estratégia a médio / longo prazo;  

 Investimento parcialmente suportado por privados;  

 Disponibilização de produtos e serviços inovadores e adequados às necessidades da procura;  
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 Elaboração de programas específicos para cada época do ano (atenuação da sazonalidade);  

 Equipa multidisciplinar com formação e experiência profissional sólida;  

 Estratégia promocional bem definida;  

 Estabelecimento de parcerias institucionais;  

  

5.1.2. PONTOS FRACOS  

 Investimento inicial avultado; 

 Dificuldades de financiamento (bancário, acesso a fundos comunitários); 

 Custos elevados de manutenção / operacionais;  

 Dificuldades em envolver os vários parceiros no projeto;  

 Bens patrimoniais materiais bastante degradados; 

 Multiplicidade de proprietários dos bens patrimoniais; 

 Desaparecimento de recursos patrimoniais, nomeadamente os imateriais. 

5.1.3. OPORTUNIDADES  

 Crescimento da procura de produtos de turismo da natureza, ativo, touring cultural e paisagístico, entre outros;  

 Proximidade da Serra da Estrela: potencialidades ao nível da oferta;  

 Vias de acesso razoáveis para turistas oriundos dos grandes centros de Portugal e de Espanha;  

 Exploração de novas tecnologias, especialmente ao nível da promoção;  

 Incentivos ao investimento no turismo, especialmente em territórios rurais, como o Quadro de Referência 

Estratégica Nacional (QREN) e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), atra-

vés do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER);  

5.1.4. AMEAÇAS  

 Falta de uma estratégia de promoção eficiente por parte das entidades oficiais regionais (ex. Turismo 

Centro de Portugal);  

 Redução dos fundos comunitários; 

 Sazonalidade da procura turística na região;  

 Crise conjuntural atual; 

 Curta duração dos ciclos políticos. 

 

5.2. MARKETING-MIX 

5.2.1. PREÇO  

O preço é a expressão monetária do valor do produto e do serviço turísticos. Mas, quando se fala de 

destino turístico, não se fala de um serviço ou produto de consumo concreto, não sendo possível atribuir um 

preço comercial ao destino. Mas o preço é uma variável de importância fundamental na função comercial das 
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instituições. A sua determinação é uma decisão-chave que condiciona amplamente o sucesso da estratégica 

adotada, sendo um instrumento determinante na rendibilidade de longo prazo e no incentivo da procura.  

Quando se planeia a política de preços deve-se ter em conta a coerência interna, que diz respeito às 

condições de custos e de rendibilidade e a coerência externa, pensando na capacidade de compra do mercado 

e os preços da concorrência. (Madeira, 2010: 64) 

Existem vários métodos para estabelecer o preço: na perspetiva dos custos, em que se centra a atenção 

na cobertura dos custos e se estabelece uma margem; na perspetiva da procura, orientado para o mercado, 

tendo em conta a relação entre elasticidade no preço e sensibilidade dos compradores ao preço; abordagem 

pela perceção do valor, baseada no valor que o consumidor atribui ao produto ou à marca, fazendo uma 

comparação com a concorrência (valores tangíveis e intangíveis). (Madeira, 2010: 65-66) 

Num projeto como o EmC  Terra Viva deverá ser estabelecido um preçário para produtos e os servi-

ços disponibilizados baseado nos princípios dos vários métodos. 

Tratando-se o EmC  Terra Viva de uma entidade sem fins lucrativos, os preços são estabelecidos para 

os vários serviços oferecidos na ótica do utilizador/pagador, de forma a fazer face aos avultados encargos eco-

nómicos correntes, essencialmente com recursos humanos, manutenção das instalações e equipamentos e di-

vulgação. Aplica-se, assim, o método da perspetiva dos custos.  

Relativamente à procura, tentamos r xiste procura para o produto / 

serviço que se pretende oferecer e quanto estarão os 

questões pressupõe a realização de um estudo de mercado que auxiliaria na determinação dos preços que 

os potenciais visitantes / consumidores consideram justo.  

Também será necessário fazer um benchmarking64 para fazer um levantamento dos preços dos pro-

dutos similares no mercado, nomeadamente de outros espaços museológicos e de diversão. 

 

5.2.2. DISTRIBUIÇÃO  

Segundo Dias e Cassar, produto ao cliente da melhor ma-

neira possível, a um preço compatível com as suas predisposição e percepção de valor, de modo a satisfazer 

tão, um conjunto de atividades que transfe-

re os produtos dos fornecedores para os seus clientes, sejam eles consumidores finais ou intermediários. No 

turismo, o processo é inverso, deslocam-se as pessoas até aos produtos e serviços, para poder usufruir dos 

mesmos. O encontro entre os consumidores e os produtos / serviços acontece através de canais. 

A escolha dos canais depende das características dos segmentos de mercado-alvo. Deve-se apostar na 

combinação de diferentes canais (multicanais), com intensidades ajustadas à realidade do mercado e que 

                                                           

64 Benchmarking consiste na pesquisa das melhores práticas na indústria. É visto como um processo positivo e pró-ativo por meio do 
qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar como realizar a mesma ou uma função seme-
lhante. 
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sejam competitivos. Nestas primeiras décadas do século XXI, a distribuição on-line veio transformar a ca-

deia de distribuição de quase todos os produtos e serviços, ganhando destaque os canais diretos, que permi-

tem ao consumidor fazer comparações e comprar diretamente aos produtores, em detrimento da procura de 

intermediários. No setor do turismo, este fenómeno é evidente.  

Perante esta realidade, o canal de distribuição privilegiado será o website do EmC  Terra Viva, o qual 

disponibilizará todas as informações necessárias e um formulário de reservas, adaptado aos públicos-alvo, 

funcionando como balcão virtual. Uma vez preenchido o formulário pelo futuro visitante, este receberá uma 

mensagem de correio eletrónico a confirmar a reserva e com toda a informação referente à mesma. 

O site possuirá uma loja virtual, com recurso a catálogos e ordem de compra on-line.  

Também serão formulados protocolos com empreendimentos turísticos da região, quer para a venda de 

ingressos diretamente aos hóspedes, quer através da inclusão de experiências / atividades nos pacotes turísticos.  

As agências de viagens incoming (como Interbeiras e Turisgouvia) locais podem ser parceiras na 

comercialização dos nossos produtos.  

Outro canal a ponderar será através de parcerias com empresas como a Lifecooler, a Odisseias e a 

Smartbox, aproveitando o conceito de turismo em caixas-prenda para distribuir as experiências do EmC  

Terra Viva. 

Assim, exploraremos várias formas de distribuição, desde a direta até à utilização de intermediários. 

5.2.3. PROMOÇÃO  

As novas tecnologias têm vindo a facilitar a tarefa de promover um destino, um negócio ou um evento. 

Permitem chegar a públicos muito diversos e distantes, a um custo mais baixo, comparado com os canais 

tradicionais.  

Serão meios que usam as novas tecnologias que dominarão todo o processo de promoção. Desde já o 

website, criado por profissionais, cujas principais características serão a atratividade do webdesign e a funci-

onalidade. Será permanentemente atualizado. Haverá o cuidado de otimizar a busca, colocando o site entre 

os principais, fazendo, assim, com que seja mais fácil encontrá-lo rapidamente. Daí ser necessário conhecer 

bem o cliente para saber os critérios seguidos pelos motores de busca, compreender o que é mais relevante e 

experimentar opções variadas até se alcançar o topo do ranking. (Machado, 2010). 

Apesar de ainda não serem consideradas muito influenciadores na escolha de cariz turístico, o social 

media marketing e o social commerce serão parte integrante do marketing-mix do comércio on-line e as insti-

tuições continuarão a mudar as despesas dos meios tradicionais para o comércio on-line. Dada a elevada taxa 

de crescimento e de penetração no mercado, em tão pouco tempo, talvez a mudança demore menos do que se 

possa imaginar. Facebook, Flickr, YouTube e Twiter serão, certamente, as redes mais atrativas para o turismo 

nos próximos anos (Machado, 2010). Assim, redes sociais / social media também serão utilizadas. Identica-

mente se providenciará à colocação de vídeos promocionaais no Youtube e no TripAdviser.  

A criação de uma base de dados de clientes e potenciais clientes é essencial para que, através de mail-

lings, poderem ser informados das atividades e promoções que temos disponíveis.  
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Apesar do domínio das novas tecnologias como meio de divulgação, os métodos tradicionais ainda 

continuam a ser necessários. O esforço promocional e a estratégia de marketing turístico devem assentar 

numa série de equipamento e de material escrito e oral, em papel e multimédia, de caráter informativo, edu-

cativo e promocional. 

Face a uma procura cada vez mais seletiva e exigente torna-se necessário apostar numa prestação efi-

ciente ao nível dos serviços, quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista do conteúdo, onde a pos-

sibilidade de se obterem informações práticas e esclarecedoras constitui um aspeto de máxima importância. 

Assim, referem-se, de seguida, alguns recursos previstos para a divulgação do EmC  Terra Viva que se po-

dem enquadrar nesta estratégia: 

a) Sistema de sinalização (turística e viária) que, constituindo, muitas vezes, o primeiro contacto visual, 

influi na perceção dos visitantes e deve permitir uma correta orientação na exploração do destino; 

b) Edição de guias gerais e específicos para cada circuito museológico e Código de Conduta, que in-

forme os visitantes sobre o património e equipamentos de apoio existentes, os produtos turísticos disponíveis, 

as condições da sua utilização e conselhos e dicas que melhorem a experiência turística;  

d) Coordenação da rede de locais de informação e de atendimento, a estabelecer com os postos de informa-

ção turística dos municípios vizinhos e da área de abrangência da ERT Centro de Portugal; 

e) Conteúdos para os media regionais: informação institucional e divulgação dos eventos; 

A parceria com entidades locais e regionais com competências na promoção, como a ERT Centro de 

Portugal e a Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, serão preponderantes, nomeada-

mente para chegar a públicos mais distantes, através, por exemplo, da presença em feiras de turismo.  

A associação a organizações especializadas em museologia e ecomuseologia acarreta oportunidades de 

criar visibilidade. A nível nacional, a Rede Portuguesa de Museus (RPM) que visa a descentralização, a media-

ção, a qualificação e a cooperação entre museus, também tem como objetivo a difusão da informação relativa 

aos museus associados, nomeadamente a uma breve descrição, horários, preçários, serviços disponibilizados, 

acessibilidades, entre outras. A nível internacional existe um site italiano65 que apresenta uma base de dados 

com ecomuseus de todo o mundo, que poderá ser um meio para dar a conhecer este espaço museológico além-

fronteiras.   

Ainda assim, a grande aposta a nível de divulgação será a mais eficiente, segundo muitos especialistas, 

que é o word of mouth, quer pessoais, a familiares, amigos e conhecidos, quer através dos comentários deixados 

on-line, no site ou nas redes sociais, garantida de os serviço prestados proporcionarem aos visitantes experiên-

cias memoráveis, logo, níveis de satisfação elevados. 

 

 

 

 

                                                           

65 www.ecomusei.net. 
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5.3. SERVIÇOS PÓS-VENDA  

 
Apesar de se tratar de um negócio de serviços, o contacto com o cliente depois de este usufruir do 

mesmo é cada vez mais importante. Há que manter o relacionamento.  

Assim, para além do correio eletrónico, já referido anteriormente, que têm como objetivo manter infor-

mados os visitantes das atividades do EmC  Terra Viva, comunicar-se-á com eles em momentos especiais, de 

forma personalizada, como no dia do aniversário ou no Natal, através do envio de postais alusivos ao aconteci-

mento. Estes serão em formato papel reciclado s-

tes serão acompanhados por vales de desconto / cheque-prenda ou prenda-surpresa a ser utilizado no EmC  

Terra Viva ou nos seus parceiros.  

Outro método será a disponibilização de um questionário de satisfação para os visitantes na sede e nos 

núcleos, convidando-os a deixarem a sua opinião.  

Finalmente, uma nota especial para o cuidado em solucionar convenientemente todas as reclamações que 

poderão surgir, pois evita-se a perda do cliente e a consequente publicidade negativa. 

  



O património rural como recurso propulsor do desenvolvimento turístico local   
Proposta de criação do Ecomuseu da Cordinha 

117 

 

CONCLUSÃO 
 

a-

téricas e a longa costa atlântica. Todavia, os esforços para mudar esta imagem do país, por parte das entida-

des oficiais, têm sido grandes, procurando promover 

partido de imensuráveis recursos que já formam ou têm potencialidade para a criação de produtos turísticos 

únicos e de qualidade. Deste modo, é primordial que se planeiem, estruturem e promovam esses produtos, 

assentes nas características de cada destino, como meio de fazer face à crise conjuntural que se vive atual-

mente e promover o desenvolvimento sustentável local e regional numa perfeita interligação com o desen-

volvimento nacional.  

O desenvolvimento rural é tido como a pedra basilar para travar a desertificação territorial e o despo-

voamento, em especial do Interior de Portugal. E, quando se reflete sobre as estratégias passíveis de promo-

ver esse desenvolvimento, o aproveitamento e a recuperação dos recursos endógenos locais, que abarcam o 

conjunto patrimonial natural e cultural, material e imaterial, surgem como a solução com maior potencialida-

de.  

Os projetos para operacionalizar as estratégias devem começar pela criação de infraestruturas e supe-

restruturas essenciais, da responsabilidade do setor público, que ofereçam as condições básicas para a atração 

de investimento privado na criação / modernização de empresas que produzam, divulguem e comercializem 

esses recursos. Os negócios turísticos aparecem, neste contexto, como alternativa, atraindo os visitantes a 

conhecer, in loco, os produtos e a cultura que envolve o ciclo produtivo, que evocam a tradição, a singulari-

dade e a riqueza que transformam um território num destino turístico. 

Analisando a região da Cordinha, com características tipicamente beirãs, com fortes influências da 

cultura serrana, dada a proximidade com a Serra da Estrela, onde a maioria da população se dedica à agro-

pastorícia de subsistência e a pirâmide etária se está a inverter a passos largos, assumindo a terceira idade a 

sua base, o desenvolvimento local parece hipotecado.  

Urge, então, sensibilizar a população local para os riscos do despovoamento e da desertificação territo-

rial, do empobrecimento económico, social e cultural das aldeias, que veem as casas antigas e outros bens 

patrimoniais civis e religiosos, testemunhos da sua cultura ancestral, ruírem dia após dia e os campos e flo-

restas, antes cultivadas e cuidadas, invadidas por vegetação bravia ou devoradas pelo fogo. 

A inversão desta situação depende, essencialmente, de duas hipóteses. A primeira é a formulação e 

aplicação de estratégias que versem a valorização do património natural e cultural, numa perspetiva de inves-

timento a longo prazo. Esta estratégia tem como grande desafio converter a visão clássica do património 

como algo que se contempla, de forma gratuita, numa conceção com fins economicistas, porque só assim os 

habitantes locais e os potenciais investidores verão a região como um local com condições para viver, traba-

lhar e desenvolver negócios. 
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O aproveitamento dos recursos patrimoniais passa por aldeias preservadas, com valores paisagísticos e 

culturais únicos; casas senhoriais que permitem o turismo de habitação, casas mais modestas que mantenham 

a traça tradicional para turismo no espaço rural; a prática de atividades desportivas em contacto com a natu-

reza; a produção e comercialização de produtos agroalimentares e artesanais locais e o aproveitamento eco-

nómico dos terrenos agrícolas, representado alternativas viáveis para a fixação de pessoas e dando resposta a 

motivações turísticas emergentes e muito diferenciadas. 

O projecto EmC - Terra Viva pretende transformar-se num recurso preponderante para o desenvolvi-

mento económico e social da região, assumindo-se, em primeiro lugar, como uma entidade agregadora de 

pessoas e instituições, pois só um trabalho baseado em parcerias possibilita a sua implementação no território. 

Pretende, no fundo, através da convergência de interesses público-privados aproveitar os diversos recursos 

da Cordinha, na área do Turismo, criando riqueza, sem se esquecer de manter o equilíbrio ambiental e a pre-

servação da identidade local. 

O sucesso de um projeto desta envergadura depende, em parte, da vontade política que terá de patroci-

nar as primeiras fases de implementação e funcionamento do EmC  Terra Viva. As instituições autárquicas, 

nomeadamente as juntas de freguesia e município terão de ter um papel preponderante no planeamento físico 

e operacional, na criação de infraestruturas básicas, na conceção de projetos de recuperação e respetivo fi-

nanciamento (com capitais próprios e candidaturas a fundos governamentais e comunitários), edificando as 

condições necessárias para que as iniciativas privadas surjam. Estas instituições também têm de conseguir 

chegar à comunidade e integrá-la em todas as fases do processo, através das associações locais e com ações 

de sensibilização para que as pessoas se sintam atores e não apenas espetadores, até porque serão elas as 

grandes protagonistas do EmC Terra Viva. É um projeto de e para a comunidade. 

Para operacionalizar este processo, é fundamental a constituição de uma equipa multidisciplinar que 

integre profissionais das áreas da Arquitetura, Arqueologia, Antropologia, Biologia, Turismo, entre outras, 

que procedam ao trabalho de campo, fazendo um levantamento e estudo dos recursos e os transformem em 

ativos do ecomuseu. 

Depois de fundada a estrutura, a necessidade de recursos humanos a tempo inteiro torna-se menor, 

uma vez que se pretende que sejam os habitantes das aldeias, onde os polos estão implementados, os anfitri-

ões e guias-intérpretes do museu, porque são eles que apresentam as melhores habilitações para dar a conhe-

cer a sua terra e os seus usos e costumes. 

Trata-se de um processo a desenvolver a médio / longo prazo, com objetivos e metas a atingir progres-

sivamente, flexíveis e adaptáveis às condições estruturais e conjunturais que possam surgir, pois, só assim, a 

sustentabilidade será garantida. 

Portanto, fazendo uma análise conclusiva às hipóteses inicialmente formuladas para este projeto apli-

cado, julgamos que o património rural de uma região pode potenciar a oferta de um produto turístico baseado 

em experiências, se beneficiar de um processo de planeamento integrado e dilatado no espaço e no tempo, 

envolvendo o maior número possível de intervenientes locais, numa ótica de crescimento socioeconómico, 

premissas preconizadas pelos criadores dos ecomuseus. A comunidade e o território são os atores principais 
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de todo o sistema funcional do EmC  Terra Viva, sob a denominação desta marca, recebendo e integrando 

os visitantes no seu modus vivendi, proporcionando experiências sensoriais que fiquem na memória e, logo, 

garantam a sua satisfação. 

O turismo de experiências induz o desenvolvimento sustentável de uma região, através do aparecimen-

to de pequenos negócios que respondam às necessidades dos visitantes, quer no âmbito do alojamento, da 

restauração e bebidas, da venda de produtos locais, de atividades de animação, entre outras. Estas iniciativas 

potenciam a criação de emprego e receitas diretas, indiretas e induzidas, que, por sua vez, cativam a fixação 

de habitantes, que encontram alternativas à migração e emigração, revertendo as tendências de despovoa-

mento, desertificação do território e envelhecimento demográfico e todas as consequências negativas desen-

cadeadas por estes fenómenos.  

O património rural de uma região pode ser um recurso com potencialidades para contribuir para o res-

petivo desenvolvimento sustentável se, ao invés de se deixar degradar (património material) e deixar desapa-

recer (património imaterial), houver a capacidade para o converter num ativo potenciador e gerador de bene-

fícios económicos para a população local. Atribuindo-se mais-valia económica, direta ou indireta, a um bem 

patrimonial, a propensão para a respetiva recuperação e preservação aumenta e, ao verificar que os visitantes 

apreciam as suas edificações, paisagens, saberes, sabores e tradições, por vezes aparentemente insignifican-

tes, as comunidades incrementam o sentimento de orgulho no seu património e são os primeiros a defendê-lo 

e a promovê-lo. 

Numa época de crise como a que se vive atualmente, caracterizada pela escassez de oportunidades de 

emprego, o aproveitamento do património rural de cada região pode ser a solução para quem se vê numa 

situação de desemprego e tenha espírito empreendedor. Havendo quem procure e consuma produtos e servi-

ços diferenciados e de qualidade, estão criadas as condições para o surgimento de um círculo virtuoso, com 

vantagens para todos os intervenientes, e capaz de consagrar o processo de desenvolvimento sustentável de 

uma região. 

Tem-se consciência da elevada envergadura que caracteriza o EmC  Terra Viva, nomeadamente nu-

ma altura em que as fontes de financiamento escasseiam. Todavia, também é nas épocas de crise que se de-

vem fazer investimentos que promovam alternativas e incentivem o empreendedorismo. Assim seja a vonta-

de do poder político local e dos empresários. Não seria ambicionável nem, tão pouco, exequível a implemen-

tação de todas as ações previstas no projeto, mas, seria interessante o aproveitamento de algumas ideias, 

algumas já previstas pelos efetivos autárquicos locais, outras que não exigem investimentos avultados, e 

colocá-las em prática, dando início a um processo gradual e contínuo, por forma a atingir o tão ambicionado 

desenvolvimento sustentável local.  

Quanto ao estudo da viabilidade económico-financeira, seria, só por si, um projeto, dada a multiplici-

dade e especificidade dos elementos a considerar. Ainda assim, julga-se que, após o elevado financiamento 

inicial, seria possível a autossuficiência -

espaços explorados diretamente pelo ecomuseu, para fazer face às despesas correntes de manutenção, inicia-
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tivas, promoção e recursos humanos. A maioria dos espaços e projetos integrados no projeto seriam de cariz 

privado ou associativo, não acarretando encargos significativos para o EmC  Terra Viva. 

Finalmente, uma nota referente à circunscrição geográfica do EmC  Terra Viva. Os visitantes não dão 

qualquer importância às fronteiras administrativas territoriais. Este facto aliado à homogeneidade paisagísti-

ca e cultural que caracteriza a Beira Serra e, grosso modo, a região das Beiras, permitiria que este projeto não 

se cingisse totalmente às duas freguesias em causa. Deveria apostar-se numa política de corporação com as 

restantes freguesias do concelho (nomeadamente as situadas a norte) e dos concelhos limítrofes, de forma a 

oferecer um produto mais amplo e completo.  

Há ideias e há recursos com potencial. Assim se proporcionem oportunidades para levar a cabo proje-

tos que evitem a perda irreversível do património construído, da etnografia e que impeçam o despovoamento 

humano e desertificação dos territórios.  

Concluindo, se o turismo é considerado um dos setores que mais potencialidades apresenta rumo à re-

toma económica, é tempo de se sair da esfera das intenções e concretizar planos consistentes que tenham em 

conta, acima de tudo, as necessidades das comunidades locais para além dos interesses políticos e dos gran-

des grupos económicos. Pequenas iniciativas integradas em redes associativas, com objetivos concretos e 

alcançáveis, podem transformar territórios em destinos turísticos. E, progressivamente, contribui-se para o 

desenvolvimento sustentável.   
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Nota: as fotografias que compõem este apêndice foram tiradas pela autora. As fotografias provenien-
tes de outras fontes têm a respetiva referência. 
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Mês Atividades 

Janeiro   Cantar das Janeiras: de 31 de dezembro para 1 de janeiro, na noite de S. Silvestre, as 
famílias comemoram a passagem do ano. No dia de ano novo visitavam-se amigos e familiares, 
que ofereciam biscoitos, bolos, frutas, vinho e licores. Grupos de homens e rapazes pediam as 
janeiras, a cantar de porta em porta. Atualmente as crianças mantêm esta tradição viva, em 
busca de gulodices.  
 Cantar dos Reis 
 Festa de S. Sebastião (Ervedal da Beira): 3º domingo de janeiro e tem um cariz 

essencialmente religioso. 
 Mercado sustentável da Cordinha  Fiais da Beira. 

Fevereiro  Entrudo ou carnaval
contradanças, marchas, editais, atuações de ranchos e brincadeiras, serração da velha, enterro do 
entrudo (Ervedal) e roubo dos burros do curral (Seixo) 
 representações de criação popular, fantasiadas, percorriam as ruas 

cantando e desfilando em marcha comandada.  (V. F. Beira) 
 Mercado sustentável da Cordinha  Vila Franca da Beira 

Março  Quaresma: Aumentar das almas (Seixo) 
 Domingo de Ramos: as pessoas levam grandes ramos de oliveira, loureiro e alecrim, que 

enfeitavam os altares das igrejas. Antigamente havia uma disputa para ver quem levava o ramo 
maior e melhor decorado, com bolachas e rebuçados. A ligação com a agricultura acontecia no 
dia de Santa Cruz, quando eram colocadas cruzes feitas com os ramos benzidos nas casas de 
habitação e nos campos, para os proteger e abençoar. (Albernaz; Lopes: 2005  27); O ramo 
benzido também é queimado quando troveja. 
 Senhor do Passos: antigamente festejava-se, no Ervedal, na sexta-feira Santa, o Sr. Dos 

Passos. Depois da missa, havia a procissão com o andor acompanhado por alguns figurantes 
bíblicos, anjinhos, a Irmandade e pelos devotos. 
 Festa dos Feijões: revitalização de um evento medieval, na sexta-feira Santa, em que o povo 

ia até ao Solar dos Viscondes do Ervedal, onde estavam enormes caldeirões cheios de feijão a 
cozer em fogueiras que eram distribuídos pelas pessoas, com uma fatia de broa. 
 Sábado de Aleluia: depois da meia-noite, grupos percorriam as ruas, entoando 

melancolicamente as Aleluias. Também era tradição sair a Filarmónica local tocando marchas. 
 Visita Pascal: um cortejo liderado pelo pároco, acompanhado pelo sacristão, que levava o 

crucifixo e alguns acólitos, visitava as casas da aldeia. O pároco que dava a cruz a beijar aos 
fiéis e o sacristão que levava a caldeira da água-benta. Os donos da casa faziam algumas 
oferendas (feijão, grão, batatas, chouriças, azeite, dinheiro, etc). Na mesa, sobre a toalha de 
linho, não faltavam um bom manjar.   
 Observação do Narciso do Mondego; 
 Mercado sustentável da Cordinha  Seixo da Beira. 

 

Abril  Programa das Plantas silvestres 
 Mercado sustentável da Cordinha  Ervedal da Beira. 

Maio  As Maias: no dia 1 de maio é costume dispor nas portas das casas ramos de giesta, arbusto 
silvestre muito comum na região, também conhecido como maias. Antigamente também se 
colocavam nas janelas e nos carros dos bois. A tradição tem origem numa lenda que reza que no 
dia 30 de Abril a Nª Srª andava a fugir do diabo e uma velha acolheu-a em casa e não deixou 
entrar o diabo. O diabo cortou uma gesta amarela, para no outro dia de manhã saber onde estava 
a Nª Srª. A velha pediu a todos os vizinhos que colocassem uma giesta amarela nas suas portas, 
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para que o diabo se confundisse. Assim as gestas passaram a ser chamadas as Maias. 
 Rota da transumância e tosquia dos rebanhos: os pastores da região, em abril ou maio, 

juntavam-se para a tosquia dos seus animais. Eram dias eram de muita festa, pois eram muitas 
as ovelhas a serem tosquiadas e muitos os pastores que se divertiam. A transumância era feita 
quando nas terras da freguesia não havia comida para os animais, então os pastores juntavam os 
seus rebanhos e iam para a Serra da Estrela, para que os animais tivessem de comer. 
 Nª Srª de Fátima (Ervedal da Beira): a 13 de maio homenageava-se Nª Srª de Fátima. 

Realizava-se uma procissão de velas, à noite, pelas ruas ornamentadas, com cânticos e preces 
acompanhados pela Filarmónica.  
 Ascensão: também conhecida como quinta-feira da Espiga, comemora-se mais uma tradição 

católico-pagã. Faziam-se piqueniques no campo, nomeadamente nas margens do rio Seia, entre 
a ponte do Salto e do Moinho do Buraco. Era comum saírem à rua a Filarmónica do Ervedal e a 
Tuna Vilafranquense.  
 Mercado sustentável da Cordinha  Sobreda. 

Junho  -se em maio ou junho, 
consoante os anos. É neste dia que as crianças da freguesia fazem a Comunhão Solene e a 
Primeira Comunhão. Depois da missa solene acontece a procissão em que participam as 
crianças e famílias, as Confrarias da freguesia e a Filarmónica do Ervedal. Ao longo do 
percurso, antigamente, cobria-se o chão de flores dispostas cuidadosamente e as janelas 
adornadas com colchas para receber o Santíssimo Sacramento.  
 Santos Populares: durante o mês de junho, prestava-se homenagem aos Santos Populares. Os 

rapazes demoravam dias a montar as fogueiras tradicionais. Cada rua tinha a sua fogueira, que 
rivaliza com as vizinhas. Queimavam rosmaninho e marcela. Os pares saltavam as fogueiras e 
dançavam ao som de orquestras improvisadas. Outra tradição típica da noite de S. João era o 
roubo de vasos das varandas e balcões para embelezar os fontanários locais.  
 Malha do centeio: o centeio era estendido na eira ou laje, depois os malhadores à hora do 

calor malhavam-no com um mangual, dois a dois virados uns para os outros. No final era 
comida a merenda constituída por chouriça, feijão frade, broa, azeitonas; 
 Stª Bárbara: 1º domingo de junho (Sobreda); 
 Stº António: 13 de junho ou domingo mais próximo (Aldeia Formosa); 
 Mercado sustentável da Cordinha  Póvoa de S. Cosme. 

 

Julho  Mercado sustentável da Cordinha  Aldeia Formosa. 

Agosto  Ciclo do milho: desfolhada do milho: o milho era colocado em montes para se descascar. 
juntavam-se familiares, vizinhos, amigos e no final da descasca era comida a merenda. Nestes 
montes de milho havia sempre espigas vermelhas. Se os rapazes encontrassem alguma, teriam 
de ir dar um beijo a todas as raparigas que lá estivessem. 
 Pera-passa; figos: colheita e processo de secagem da fruta, nomeadamente a pera de S. 

Bartolomeu, dos figos e das peras. 
 Nª Srª da Boa Viagem (Ervedal da Beira): é a romaria mais importante da vila, comemorada na 

capela homónima, no Outeiro da Tosse. Acontece no último domingo de agosto.  
 Nª Srª da Estrela: 15 de agosto ou fim de semana mais próximo  Seixo da Beira; 
 Festa do Pão, bolos e bolas: último fim de semana de agosto, no parque da Nª Srª da Estrela 

(Seixo da Beira) 
 Festa de São Domingos (Fiais da Beira): comemora-se no 1º domingo de agosto 
 Seixo: S. Pedro, cuja festa anual se costuma fazer em dia de S. Pedro ad vinculla o primeiro 

de Agosto. 
 Mercado sustentável da Cordinha  Seixas. 
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Setembro  Ciclo da vinha e do vinho 
 Festa Setembrina ou Festa da Vila (Ervedal da Beira): realiza-se no 1º domingo de setembro  
 Mercado sustentável da Cordinha  Vale de Ferro 

Outubro  Passeio micológico 
 Matança do porco  
 Mercado sustentável da Cordinha  Felgueira Velha 

Novembro  Matança do porco: é no fim do verão, quando as colheitas estão feitas e o vinho na adega que 
se concretiza a matança do porco. Logo de manhã, reúnem-se amigos e familiares na casa do 
dono do bicho, onde se dejuam ( refeição ligeira, normalmente a 1ª do dia)..  
 São Martinho: antigamente, os magustos eram feitos pelos rapazes que roubavam as 

castanhas nos soutos, para as assarem e comerem acompanhando o vinho novo e a jeropiga. 
da Cadeia 

(Ervedal) para ouvir as deixas bem-humoradas, sendo depois, queimado um boneco de palha 
representando S. Martinho.  
 Avisos de S. Martinho: na noite de S. Martinho, um grupo de rapazes, percorria, altas horas 

da noite, de porta em porta, toda a povoação. Um deles, utilizando um funil e disfarçando a voz, 
era o arauto da mensagem. Procuravam inocentemente achincalhar cada um que acordava para 
ouvir o seu veredicto.  
 Ciclo da azeitona e do Azeite 
 Mercado sustentável da Cordinha  Quinta do Pisão. 

Dezembro  Feira de Santo André ou Feira das Nozes realizada em Ervedal da Beira no dia 1 de dezembro 
 Cepo de Natal (Ervedal da Beira): queima-se o cepo no Largo da Cadeia, durante a noite de 

Natal, ateando-se-lho o fogo à hora da Missa do Galo. Nas vésperas, homens e rapazes 
angariam pinheiros nas florestas alheias. Mantem-se aceso até ao Dia de Reis e é ponte de 
encontro noturno para os habitantes que aproveitam as brasas para assar chouriça, febras e fazer 
café. No Seixo da Beira a fogueira era feita em 3 locais diferentes: no cruzeiro de baixo, no 
cruzeiro de cima e na capela de S. Sebastião. Atualmente só se faz uma. 
 Missa do dia de Natal: no dia de Natal, faz-se a missa do menino de Jesus, para celebrar o seu 

nascimento. No final da missa o padre dá o menino a beijar. Este ritual celebra-se até o dia de 
Reis. 
 Mercado sustentável da Cordinha  Pedras Ruivas 

Eventuais   Feira Mensal realizada em Ervedal da Beira na primeira 5ª feira do mês 

Todo o ano  Ciclo do queijo 
 Serões de inverno: as famílias e amigos reuniam-se à lareira ou à braseira. As mulheres 

faziam renda, tricô ou meia e os homens ficavam à conversa. Degustavam-se frutos secos e 
bebia-se vinho, jeropiga ou aguardente.  
 Serões de verão: serenatas, descantes, danças da roda, jogos de prendas, estórias, adivinhas e 

anedotas animavam os serões estivais. Assistiam-se a concertos da Filarmónica no terreiro da 
feira ou peças na casa do teatro. Quando havia romarias, ranchos de pessoas percorriam vários 
quilómetros a pé até à povoação onde havia festa.  
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APÊNDICE 4 

 

COMPÊNDIO NÃO-EXAUSTIVO DE PLANTAS SILVESTRES DA 

REGIÃO DA CORDINHA 
 

 

O Senhor produziu da terra os medicamentos; o homem sensato não os desprezar  

Eclesiastes 38: 4-5  
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Legenda: 

 - Fins medicinais, curativos 

 - aplicações gastronómicas 

 - aplicações domésticas, agrícolas e cosméticas 

 - significado religioso 

 

Alecrim (Rosmarinus officinalis L) 

 - flor é utilizada para problemas de anorexia, falta de memória, 
digestões lentas, flatulência e ativador da circulação e anti-inflamatório. 

 - fresco ou seco, é apreciado na preparação de churrascos, aves, 
caça, carne de porco, salsichas, linguiças e batatas assadas. Na Itália é 
utilizado em assados de carneiro, cabrito e vitela. Em churrascos, 
recomenda-se espalhar um bom  Pode ser utilizado ainda em sopas e 
molhos. 

 - a essência é utilizada na produção da água-de-colónia, pois contém 
princípios ativos que lhe conferem propriedades excitantes, tónicas e 
estimulantes. 

 - em templos e igrejas, é queimado como incenso desde a antiguidade. 
Na Igreja Ortodoxa grega, o seu óleo é utilizado até aos nossos dias, 
para unção. Nos cultos de religiões afro, como umbanda e candomblé, é 
utilizado em banhos e como incenso. 

 

Alfazema (Lavandula angustifolia Mill. ) 

 -  utilizada em casos de ansiedade, agitação e insónia. Promove o 
apetite e pode ser utilizada em perturbações digestivas.  

 -  usa-se para aromatizar açúcar, em geleias, doces e gelados. 
Também é usada como erva isoladamente ou como ingrediente da erva 

da Provence. 

  - Possui um perfume, forte e canforado. As flores são usadas para 
arranjos florais secos e em pot-pourris. Secos e embalados em 
saquinhos de algodão perfumam os armários das roupas e impedem a 
presença de insetos e parasitas.  

É usado em aromaterapia e na indústria de cosméticos.  

Utilizadas em saquinhos, as suas flores são muito apropriadas como 
máscaras para a cara. A água de alfazema reduz a atividade das 
glândulas sebáceas e elimina a gordura do cabelo. 

 

Amora silvestre (Rubus occidentalis) 

 - folhas e a casca das raízes são utilizadas em infusões e decocções, 
especialmente para tratar a diarreia. 

 - compotas, licores e sobremesas. 
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Arruda (Ruta graveolens)  

Também é denominada como arruda-fedida, arruda-doméstica, arruda-

dos-jardins, ruta-de-cheiro-forte. 

 - indicada para casos de supressão da menstruação, por seu efeito 
fortemente emenagogo. Também possui efeitos abortivos. As folhas são 
utilizadas em infusões com fins calmantes. Usada, na Grécia Antiga, 
para afastar doenças contagiosas. 

 - Na antiga Roma (ou alguma das espécies do género Ruta) era 
usada como tempero para carnes.  

Beldroega (Portulaca olerácea) 

 - depurativa do sangue, disenteria, enterite aguda, mastite, 
hemorroidas, cistite, hemoptise, cólicas renais, queimaduras, úlceras, 
inflamação dos olhos. 

 - utilizada em saladas e sopas. 
 

Bolsa do pastor (Capsella bursa-pastoris (L.)  

 - utilizada primeiramente como estíptico para estancar hemorragias, 
as partes aéreas também constituem um estimulante circulatório e 
uterino, adstringente e antissético urinário. (White, 1997: 121) 

 

Carqueja (Pterospartum tridentatum (L)  

 - infusão de sabor muito agradável, tradicionalmente utilizada para 
combater tosse,  rouquidão e gripe. 

 - usa-se para temperar carne, principalmente coelho de caça e para o 
afamado arroz de carqueja. 

 - antigamente era usada como acendalha.  

Celidónia (Chelidonium majus L) 

 - é usada externamente para casos de verrugas e outras 
anormalidades de pele, e com aconselhamento adequado. As folhas são 
anti-inflamatórias, diuréticas, laxantes e antiespasmódicas; geralmente 
utilizadas para limpeza do fígado e dos intestinos. 

 

Dedaleira ou papões (Digitalis purpúrea ) 

 - as infusões sempre foram usadas com algum sucesso na medicina 
tradicional da Europa. Os seus efeitos farmacológicos no ser humano, 
foram, pela primeira vez descritos, com exatidão, pelo médico e 
botânico inglês William Withering, no ano de 1775. A partir daí 
começou a ser usada de forma mais científica.  
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Dente de leão  (Taraxacum officinale Weber) 

A planta inteira é usada como diurético, purificador do sangue, 
laxativo e para facilitar a digestão e estimular o apetite; pode também 
ser utilizado em casos de obstipação. Contribui para aumentar a 
produção de bílis sendo  adequado para  problemas de fígado e vesícula 
biliar. A raiz é indicada para reumatismo. Faz-se óleo de massagem, 
para artrite.  

A seiva do caule é usada como remédio tópico para as verrugas. 

Também é conhecida como emagrecedor. 
 

Erva das sete sangrias (Lithospermum diffusum Lag. ) 

 - hipotensora, depurativa, diurética, diaforética, laxativa, auxilia a 
eliminação de ácido úrico, anti-sifilítica. Usada também contra 
arteriosclerose, tosse dos cardíacos, hipercolesterolemia, irritação das 
vias respiratórias, afeções da pele (psoríase e eczema) e insônia. 

A planta inteira é utilizada. A literatura etnofarmacológica recomenda 
seu uso na forma de chá, xarope e extrato alcoólico por via oral, e em 
compressas locais, conforme o objetivo. 

 

 

Erva moleirinha (Fumaria officinalis ) 

Também denominada de fumária, erva da terra, molarinha, erva 
pombinha. 

 - diurética, depurativa, anti-inflamatória, antiespasmódica, baixa a 
tensão arterial, atua nas afeções da pele e hepáticas descongestionando 
o fígado, estimulando a secreção da bílis... 

É pois recomendada para o tratamento da obesidade, problemas do 
fígado e vesícula, hipertensão, e afeções da pele como urticária, eczema 
e diz-se que até da psoríase. 

 

 

Estiveira (Cistus ladanifer L.) 

 - a resina (ládano) da esteva era antigamente empregue com fins 
medicinais, sendo-lhe atribuídas propriedades sedativas. Era um dos 
constituintes dos emplastros régios que se julgava serem eficientes na 
cura das hérnias e tratamento de doenças nervosas.  

 - é utilizada na perfumaria como fixador de perfumes.  

Figueira do inferno (Datura stramonium (L.)  

 - as partes aéreas são usadas como sedativos e estimulantes do 
sistema nervoso central. Antiespasmódico dos brônquios e das vísceras.  
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Flor do cardo (Cynara cardunculus (L.)  

 -  propriedade coagulante do leite. 

 

 

 

Funcho (Foeniculum vulgare) 

Também conhecido como anis ou erva-doce.  

 - usado contra mau hálito e como ajudante digestivo. É 
recomendado para cólicas, colites, flatulência, prisão de ventre e facilita 
a digestão (combate a dispepsia). 

 - a sua fruta em forma de semente é usada em confeitaria e em licor 
(como anisete, zammù, uzo). A semente de anis também é usada em 
alguns caris e pratos com frutos do mar.  

É frequentemente utilizada em pequenas quantidades na cozinha 
mediterrânica como planta aromatizante. 

O caule pode ser consumido fresco em saladas.  

Pode também ser incorporado em sopas, em particular sopas 
destinadas a serem consumidas frias.  

É frequente o seu uso como aromatizante em molhos, conservas de 
vegetais, curtumes e outros preparados semelhantes.  

As sementes secas são utilizadas em chás e tisanas e como aromatizante 
em licores, como o anis e bebidas alcoólicas destiladas.  

 

Giesta (Spartium junceum) 

 - manufatura de vassouras. 

 

Gilbarbeira (Ruscus aculeatus ) 

 -  usada no combate a infeções das vias urinárias, gota, reumatismo, 
icterícia, febre, hemorroidas e varizes. 

 - fins decorativos, nomeadamente em arranjos florais na altura do 
Natal, devido às bagas vermelhas. 
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Hipericão  (Hipericum androsaemum ) 

Ou Erva-de-São-João  

 - infusão de flores usada para problemas de peito e depressão e como 
gargarejo, adstringente, nervino e expetorante.  

 

Hortelã (Mentha x piperita L. ) 

 -  usada como descongestionante nasal, antigripal, vermífuga, 
digestiva e analgésica 

 - as folhas frescas são utilizadas em saladas e molhos, sopas, carnes. 
Pode também ser preparado chá a partir de suas folhas. 

 -  as suas folhas podem ser adicionadas ao banho tendo propriedades 
refrescantes. Quando plantada do jardim, devido ao seu aroma 
agradável atrai abelhas e borboletas. 

 

Junça (Cyperus esculentus l) 

 - alivio de febres e inflamações e no combate à infeções (apresenta 
propriedades antimicrobianas). Possui também propriedade vermífuga, 
isto é, um veneno para os vermes que incomodam o ser humano. 

 - usada em várias tarefas agrícolas como  atilho. 

 

Junco (Juncus effusus L) 

 - Os juncos são utilizados para tecer cestos, esteiras e assentos de 
cadeira. Antigamente, usava-se a medula dos caules para fazer pavios 
de velas. Algumas espécies são cultivadas como plantas ornamentais. 
Espécies de juncos são usadas como fontes de alimento por larvas de 
algumas espécies de Lepidoptera. 

 

Limonete (Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton) 

 - a sua infusão é extremamente agradável e auxilia a digestão, além 
de ter propriedades calmantes e sedativas. Usada em aromaterapia 
para combater problemas digestivos e nervosos.  

 - as folhas frescas são usadas em saladas e sobremesas de fruta. 
Excelente a aromatizar geleias, azeites e vinagres.  

 - o óleo essencial é inseticida e bactericida. As folhas secas são 
utilizadas em pout-pourris. Os rebentos verdes são usados para 
embelezar e perfumar ramos de flores. 
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Madressilva (Lonicera periclymenum) 

Ou madressilva-das-boticas 

 - utilizada na medicina para combater as anginas, a colibacilose e a 
tosse. Tem propriedades adstringentes, antissépticas, detersivas, 
diuréticas e sudoríficas. 

 - muito apreciada como planta ornamental, devido a suas bonitas e 
aromáticas flores. É usada pelas borboletas para pôr seus ovos.  

Malva silvestre (Malva silvestris L) 

 -  utilizada como anti-inflamatória nas perturbações respiratórias e 
gastrointestinais. Também em casos de obstipação, diarreia, asma, 
bronquite, gripe e resfriados. 

 

Marcela (Achyrocline satureioides)  

 -  infusão destas ou de suas folhas supostamente alivia dores de 
cabeça, cólicas e problemas estomacais. 

 

Margaça (Chamaemelum mixtum L ) 

 - talo e as extremidades floridas são usadas secas ou frescas em 
infusão, aromática e ligeiramente amarga. É considerada digestiva, 
carminativa, sedativa, tônica, vasodilatadora e antiespasmódica.  

 - o óleo essencial é usado em aromaterapia, e a infusão das flores é 
aplicada no cabelo para incrementar sua cor dourada, em especial nas 
crianças, sendo aproveitada na composição de champôs e 
acondicionadores. 

 

 

Papoila (Papaver rhoeas (L.)  

Também conhecida como papoula ou papoila-das-searas. 

 - as suas pétalas são usadas em fitoterapia, geralmente sob a forma 
de infusão, como sedativo em situações de ansiedade e de perturbação 
do sono. 

  

Poejo (Mentha pulegium(L)  

 - Sabor forte e mentolado, tradicionalmente utilizado como 
digestivo, cólicas gastrointestinais, resfriados e estimulante do apetite. 

 - Na cozinha é usado com peixe, açordas, sopas e salada. Também é 
usado para fazer licor. 

 - Por extração de um óleo essencial, é usado em aromaterapia. 
Antigamente queimava-se nas casas para repelir as pulgas.  
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Rosmaninho (Lavandula stoechas(L.)  

 - usado para problemas como a falta de repouso, dificuldades no 
sono e desequilíbrios funcionais do abdómen superior (irritação no 
estômago de origem nervosa, síndroma de Roehm-Held, meteorismo, 
desordens intestinais de origem nervosa) 

Uso externo (banhos): Para tratamento de problemas funcionais de 
circulação. 

 - usado nas fogueiras de s. João. 
 

Sabão de pastor 

 - usado na higiene, uma vez que, esfregando a flor, juntamente com 
água, produz espuma, semelhante à do sabão. 

 

Sabugueiro (Sambucus nigra L) 

 - as flores secas são usadas para a febre, como expetorante e 
diurético. A casca é um diurético, purgativo e, em doses elevadas, um 
emético. 

 
 

Soagem (Echium plantagineum (L.)  

 - diurética e sudorífica 

 

Tanchagem (Plantago major L) 

 - as folhas são de uso externo para cataplasmas e alívio das picadas 
de insetos. No que concerne ao uso interno, serve para doenças 
gástricas ou urticárias. É demulcente, adstringente, expetorante e 
diurética.  

 - as folhas podem ser consumidas nas refeições, refogadas, 
acrescidas a outras preparações (caldo de feijão, sopas etc.) ou cruas, 
em saladas (nesse caso, pique-as bem e deixe de molho na água até o 
momento de temperar a gosto e servir) 

 

Torga erica (Erica arborea (L.)  

 - tem uma madeira muito dura e pesada, muito boa como 
combustível e para obtenção de carvão. 
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Torga urze (Calluna vulgaris L ) 

 - Infusão de sabor agradável e cor forte. Tradicionalmente utilizada 
em infeções das vias urinárias, hipertensão arterial e ácido úrico (gota). 
As ramas consideram-se diuréticos.  

 - as flores da urze são muito visitadas pelas abelhas, que produzem 
um mel de média qualidade com uma cor amarelada. 
Empregam-se muito para secar os fornos de cozer pão e para acender o 
lume substituindo a carqueja. 

 

Urtiga (urtica dioica ou U. urens) 

 - é nutritiva, diurética, adstringente e estimulante do sistema 
circulatório. Estimula a lactação. Estimulam as funções digestivas, 
especialmente o trabalho do estômago e do pâncreas, facilitam a 
secreção urinária e ajudam no tratamento da diabete. 

 - as folhas bem novas das extremidades dos ramos podem ser usadas 
em saladas, guisados, sopas ou sucos, misturadas com outras ervas 

 - as raízes são decoctas para lavar o cabelo. 
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PATRIMÓNIO RURAL DA REGIÃO DA CORDINHA 

A inventariação do património rural da região da Cordinha é apresentada seguindo a 

classificação dos elementos de apreciação definida pela Direção de Serviços da Agricultura, 

Territórios e Agentes Rurais (2009: 24). Sendo um espaço relativamente homogéneo, os 

elementos serão identificados, situados geograficamente (freguesia e respetiva anexa) e feita 

uma breve descrição do mesmo. 

1. Paisagem: 

1.1. Organização do espaço: 

 Espaço cultivado (terra arável, socalcos, sebes, muros, caminhos, outros) 

 Prados e pastagens (áreas, abrigos para gado, outros) 

 Floresta (espécies florestais predominantes, formas de exploração, tipos de propriedade, 

outros) 

 Miradouro da Cotovia ou da Penha do Vieiro (Póvoa de S. Cosme): permite observar a 

organização da área agrícola e florestal da região.  

 Miradouro natural do Alto da Peradaia (Seixas) 

 Outeiro de Santa Margarida (V. F. Beira): local aprazível, antigo local de culto da Santa, 

situado no meio de um frondoso pinhal, com vista privilegiado sobre a Serra da Estrela. 

1.1.1. Espaço aquático (rios, ribeiras, riachos, albufeiras, outros) 

 Rio Seia (Cordinha) 

 Rio Mondego: delimita, a sul, a zona da Cordinha, banhando as freguesias em 

estudo, Ervedal da Beira, Seixo da Beira e Vila Franca da Beira. Ao longo do rio, 

encontra-se um conjunto de açudes que permitia o aproveitamento das águas fluviais para 

fins agrícolas e para fazer funcionar os inúmeros moinhos que povoam a margem do rio. 

Alguns dos açudes ainda hoje desenvolvem as funções para as quais foram construídos, 

apesar do abandono generalizado dos férteis terrenos agrícolas, outrora intensamente 

explorados. Os nomes dos açudes são singulares, na sua maioria derivados dos nomes dos 

proprietários das terras que os ladeavam. Alguns exemplos são: o açude dos Paus, açude 

do Abel, açude do Mocas. 

 Rio Cobral 

 Ribeira das Foicinhas (Ervedal da Beira) 

1.1.2. Tipos de povoamento (concentrado ou disperso) 

 Quelhas (V. F. Beira): travessas estreitas ladeadas de casas antigas, onde predomina 

o granito, com janelas pequenas (postigos). 

 Núcleo de casas antigas (V. F. Beira): zona onde, antigamente, se concentravam os 
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 Rossio (V. F. Beira): centro da Vila até há algumas dezenas de anos, aí se 

realizavam as festas. Possui um fontanário magnífico. O jardim tem, no centro, a 

estátua evocativa do Dr. Agostinho Marques Antunes, conhecido por "médico dos 

pobres", muito amigo do povo de Vila Franca, que o homenageou desta forma.  

 Aldeia do Vieiro (Ervedal da Beira): aldeia completamente abandonada, sem 

qualquer habitante e em elevado estado de degradação. Trata-se de um sítio com 

uma rua única, ladeada de edifícios exclusivamente em granito, na sua maioria para 

fins habitacionais, mas onde ainda se encontram alguns imóveis de cariz 

comunitário, como o forno. As edificações caracterizavam-se por uma enorme 

perfeição arquitetónica, uma vez que a aldeia era conhecida na região como terra de 

pedreiros. Outra curiosidade prende-

onde, dizem os populares, outrora, teria havido uma Sé ou Catedral. Uma das 

construções mais emblemáticas da aldeia é a Cadeia, onde tiveram presos 

envolvidos nas lutas entre Absolutistas e Liberais, entre 1828 a 1834, sendo mesmo 
1  

 Aldeia de Vale do Ferro (Ervedal da Beira): até há pouco tempo estava 

completamente desabitada, sendo que o último habitante abandonou a aldeia em 

1985, tendo ido morar para a Póvoa de S. Cosme. O Sr. José Ventura, assim se 

chama, hoje com 91 anos, oriundo de uma das famílias mais importantes do lugar, 

afirma que os seus moradores se dedicavam predominantemente à exploração dos 

recursos agrícolas. Cultivavam milho, batata e feijão. Tinham vinha e olival. Daí a 

existência de um lagar e de um tear na posse da família. Também se dedicavam à 

carpintaria, construindo e montando rodas ao longo do rio Mondego. Afirma que 

existiam cerca de 30 açudes e 11 rodas na região. Atualmente, vários edifícios (em 

granito) estão a ser recuperados para fins habitacionais e até abriu, recentemente, 

uma galeria de arte (Pátio Velho), iniciativas levadas a cabo essencialmente por 

residentes estrangeiros.  

1.2. Vias de comunicação: 

1.2.1. Vias terrestes (estradas, caminhos, trilhos, calçadas, caminhos vicinais, outros) 

1.2.2.  

1.3. Pontos de referência: 

1.3.1. Campanários, torres de vigia, cruzeiros, calvários, marcos geodésicos, etc.; 

 Cruzeiro (V. F. Beira): monumento que assinala o local onde existiu a Capela de 

Santa Margarida 

                                                                 
1 Relato do Sr. Francisco Lopes. 
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 Pedra dos Três pezinhos (Aldeia Formosa): curiosidade geológica e natural; trata-se 

de um penedo assente sobre 3 partes, deixando uma cavidade aberta sob si, com 

cerca de 2 metros de altura. Tem como curiosidade notória ser um penedo 

sacralizado e o facto de estar isolado numa espécie de terraços, ser próprio para 

reuniões de povos à sua volta.2   

 Penedos da Igreja (Seixas) 

  

 Penedo da Igreja ou Perdigoto (Seixas): abrigo ou acampamento temporário sob 

enormes penedos graníticos com quase 9 m. de altura e 50 m. de perímetro. É 

constituído por 2 salas baixas sob a laje onde assentam os penedos e um corredor.   

 Cova da Moira (Seixo da Beira): abrigo ou gruta sob penedos. A entrada é pequena 

e estreita, com cerca de 40 cm, mas o interior é largo e espaçoso. Depois de passar a 

entrada, aproximadamente 1, 20 m à frente, encontra-se uma espaçosa sala do 

abrigo. Não há quaisquer vestígios de ocupação muito antiga. 

 Penedos da Moita da Costela (Seixo da Beira?): exemplares de arqueologia natural 

e de paisagem. Um dos penedos tem uma caverna / gruta por baixo e, por cima, tem 

insculpido um sulco em ângulo obtuso, feito pelo homem, para desviar as águas da 

gruta. Também há vestígios de fossetes (pequenas covas). (Neves, 2010: 139) 

1.3.2. Aquedutos, pontes, fontanários, etc. 

 Ponte da Atalhada  

 Ponte do Salto (rio Seia)  

 Ponte de Vale de Negros (rio Seia)  

 

ponte que, reza a história, remonta ao tempo dos romanos. 

 Ponte da Felgueira (Seixo da Beira  Felgueira Velha) 

 Açude do Ervedal (rio Seia) 

 Açude da Gola (Seixas) 

 Açude dos Olos (Seixas) 

 Fontes na vila do Ervedal:  

o Fonte do Cabo 

o Fonte da Bomba ou do Largo da Cadeia 

o Fonte do Lobo 

o Fonte do Largo do Lameiro 

 Fonte  chafurdo (Fiais da Beira) 

 Chafariz (Fiais da Beira) 

                                                                 
2  Informação disponível em http://seixodabeira.com.sapo.pt/seixo_arqueologico.html. Consultado a 
20/02/2012 
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 Fonte da Carreira (V. F. Beira): muito antiga com água de qualidade, que abastece 

os lavadouros comunitários. 

1.3.3. Árvores seculares, sebes e bordaduras, espigueiros, etc. 

 Carvalhos centenários (V. F. Beira): perto do campo de futebol, são distintos 

representantes da floresta autóctone da região.  

 Pinheiro manso (V. F. Beira): também centenário, situa-se perto do edifício da junta 

de freguesia e dá nome a esta rua. 

 

 

2. Património edificado  

2.1. Património histórico: testemunhos do passado, com ou sem atividade presente - 

castelos, mosteiros, sítios arqueológicos, ruínas, mosteiros e conventos, igrejas e 

capelas, palácios e solares, miradouros, pelourinhos e cruzeiros, fontanários, 

fontes e chafarizes, estátuas e placas comemorativas, monumentos funerários, 

outros: 

  também chamadas de 

visigodos, da época da invasão árabe ou da reconquista. Estas sepulturas pertencem a 

cavaleiros cristãos dos primeiros tempos da Idade Média, como claramente o indicam 

as respetivas cabeceiras que primitivamente lhes pertenceram e que hoje são 

ornamentos em vários muros que circundam o adro da Igreja Matriz.3 As pedras de 

cabeceira têm, esculpidas, cruzes latinas, uma da Ordem dos Templários, outra que 

parece ser da Ordem de Avis. Neves (2010: 45)  

 Sepultura antropomórfica do Olival dos Pobres (Ervedal da Beira): inacabada, 

permite revelar o método de construção: desenhava-se e picotava-se o contorno do 

corpo e era picada toda a superfície, trabalhando-se dos pés para a cabeça. (Neves, 

2010: 31)  

 Sepultura na Quinta das Cortinhas (sul do Ervedal): apresenta um antropomorfismo 

imperfeito. (Neves, 2010: 45) 

 Anta da Cavada (Ervedal da Beira - Fiais da Beira): restaurada em 2008, fica na 

4. Está 

num terreno agrícola, não mostrando sinais de corredor. Conserva a mesa e 6 

esteios da câmara. Aquando das obras de recuperação, foram-lhe colocados 2 

esteios. (Neves, 2010: 64)  

                                                                 
3 http://ervedalbeira.no.sapo.pt/hist.htm. 
4 Neste conjunto estão integradas as Antas da Arcainha e da Sobreda, bem como as do concelho de 
Carregal do Sal (Fiais da Telha). 
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 Anta do Vale Cerejo (Ponte de Andorinha) 

 Crasto do Vieiro ou da Póvoa de S. Cosme (Ervedal da Beira - Fiais da Beira): 

povoado fortificado ou castro lusitano, datado do período do Bronze Final, transição 

do 2º para o 1º milénio a.C. Escavações, realizadas na década de 80 do século 

passado, revelaram um muro muito degradado que faz o aproveitamento do 

afloramento e é completado com pedras soltas. Existe, ainda, um troço de muralhas 

com mais de 150 m formado com grandes blocos calcários (Neves, 2010: 114). 

Atualmente, não há acessos que permitam a visita ao local. 

 Vale da Corredoira  calçada romana ou medieval (V. F. Beira) 

 Lagariça no sítio do Buraco ou Moinho do Buraco (V. F. Beira): junto ao rio Seia 

(Neves, 2010: 24-25) 

 Anta e Mamoa da Arcainha ou Lapa de Linhares (Seixo da Beira)5: é um dólmen ou 

monumento funerário, neolítico-megalítico. Foi classificado, como Imóvel de 

Interesse Público, em 1959. Alvo de diversos estudos arqueológicos, sofreu 

recentemente intervenções de restauro. Muitos dos materiais recolhidos neste dólmen, 

encontram-se no Museu Regional de Arqueologia de Arganil e outros estão, na 

Figueira da Foz, no Museu Santos Rocha.  

 Curral do Mouro ou Arcainha (Sobreda): trata-se de um dólmen ou monumento 

funerário neolítico-megalítico. Também já foi estudado e, à semelhança da Anta da 

Arcainha, alguns dos objetos encontrados estão no Museu Regional de Arqueologia 

de Arganil e no Museu Santos Rocha. É considerado Imóvel de Interesse Público. A 

cobertura já não se encontra completa, ainda conserva a câmara poligonal, ampla, 

com cerca de 9 m, incluindo 5 m do corredor. A câmara é constituída por 6 esteios. 

(Neves, 2010: 62)  

 Lagaretas: são pequenos lagares escavados na rocha. Pensa-se que remontam ao 

período romano ou a época anterior ao eneolítico, de acordo com os objetos 

encontrados nas redondezas. 6 Tudo leva a crer que se tratava de uma exploração 

agrícola, conhecido como casal agrícola ou villa romana. Tratando-se de exemplares 

rurais, eram utilizadas para a feitura do vinho e do azeite. (Neves, 2010: 10) 

o Cerca (ou Agros) 

                                                                 
5 Tem de comprimento 8,5 metros, dos quais 4,5 metros conservados no corredor, no sentido NNO-SSE e 
de largura de câmara 3 metros no sentido ENE-OSO. A câmara tem 9 esteios dos quais o quarto do lado 
ENE quebrado junto à base. Conservam-se ainda 4 dos 6 esteios vistos por Santos Rocha, em 1899. A 
câmara é poligonal de 8 ou 9 esteios e coberta por um espesso chapéu, com uma altura a partir do 
pavimento, de 3 metros. Toda esta zona está envolvida por uma mamoa que tem 20 metros de diâmetro. A 
entrada encontra-se virada a SE. Informação disponível em 
http://sinaisdodao.com.sapo.pt/seixo_arqueologico_seixo.html. Consultado a 14/12/2011. 

6 Informação disponível em http://seixodabeira.com.sapo.pt/seixo_historia.html. Consultado a 20/05/2012. 
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o Tapada 

o Quinta do Fojo 

o Sítio do Cascarro: pensa-se que tem a particularidade de apenas ter sido 

utlizada para a produção do azeite, dadas as suas características. Tem algumas 

inovações relativamente a muitos outros exemplares que se encontram na 

região, nomeadamente a inexistência de pia logo após o orifício e o rego que 

possibilitaria o transporte do azeite para a pia, ainda por identificar. Também 

possui uma pedra na pia, o que leva a crer que seria um lagar de vara. A 

proximidade de um lagar de azeite, que deixou de funcionar há cerca de 50 

anos, também fundamenta a ideia de que estaríamos numa zona de muito olival 

e que esta seria uma lagareta de azeite.7 

o Sítio da Moita da Costela ou Cabeço da Videira 

o Sítio da Fonte do Rei 

 Tapada (Sobreda): é uma sepultura cavada na rocha, datada da Alta Idade Média ou 

dos finais do período romano, devido ao aparecimento de tegullae nas redondezas. 

 Sepultura antropomórfica de Vale Torto: é um bloco granítico, quase plano que se 

eleva ligeiramente dos terrenos envolventes. Pode ter sido cavada entre os séculos 

VII e XIV. 

 Fonte do Rei (Seixo da Beira): conjunto de 2 sepulturas cavadas na rocha, uma 

antropomórfica e outra incompleta, datadas do séc. VII ao séc. XIV. 

 Vale dos Fiães (Aldeia Formosa): de cronologia desconhecida, são altares rupestres 

ou penedos sacralizados. Deve ter tido uma ocupação e utilização muito antigas, 

dada a proximidade com a Anta da Arcainha. 

 Mamôa de Vale Verde (Seixas): pequena elevação de terreno de origem megalítica. 

É constituída por pequenas pedras, nomeadamente seixos e terra. 

 Igreja Matriz do Ervedal da Beira: dedicada a Santo André 

 Capela da Nossa Sr.ª da Boa Viagem (Ervedal da Beira) 

 Capela da Nossa Sr.ª da Piedade (Ervedal da Beira) 

 Capela de Santo António (Solar dos Viscondes do Ervedal) 

 Capela de S. Domingos (Fiais da Beira) (Fotos) 

 Capela de S. Cosme (Póvoa de S. Cosme) (Fotos) 

 Alminhas 8  (arredores do Fiais): revelam antiguidade e arte ornamental bem 

enquadradas num trecho forte de arqueologia da paisagem, destacando-se um 

penedo cilíndrico que parece um menir natural. (Neves, 2010: 87) 

                                                                 
7 Relatos do Eng.º Vasco Figueiras. 
8
 A existência de alminhas ao longo dos caminhos, nas entradas e nas ruas das povoações tem um sentido 

religioso particular. A sua localização é, normalmente, definida por um acontecimento ou uma promessa 
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 Alminhas (V. F. Beira): datadas de 1882, local onde antigamente se juntavam os 

rebanhos antes de partirem para a Serra (transumância) e quando voltavam. 

 Capela (V. F. Beira): onde se encontra a primitiva imagem de Santa Margarida, em 

granito. 

 Igreja Paroquial do Seixo: do orago S. Pedro, construída no séc. XVI.  

 Capela de Nossa Sr.ª da Estrela (Seixo da Beira). Possui uma porta de estilo 

manuelino, sendo a capela-mor do séc. XIV.  

 Capela de S. Sebastião (Seixo da Beira) 

 Capela de S. João (Seixo da Beira)  

 Capela da Nossa Sr.ª da Conceição (Seixo da Beira): particular. 

 Capela de S. Plácido (Sobreda) 

 Capela de Nossa Sr.ª da Saúde (Vale Torto) 

 Capela de Nossa Sr.ª dos Aflitos (Vale Torto) 

 Capela de St.º António (Aldeia Formosa) 

 Capela de Nossa Sr.ª da Tosse (Felgueira Velha) 

 Capela de Pedras Ruivas 

 Capela de Santa Luzia (Seixas) 

 Alminhas (Seixo, à saída para a Sobreda): simples, mas de origem remota, tem a 

particularidade de apresentar uma cruz grega, de braços com igual comprimento. 

(Neves, 2010: 89) 

 Solares (Ervedal da Beira): 

o Solar dos Viscondes do Ervedal 

o Casa Grande 

o Casa dos Marqueses Sá da Bandeira 

 Pelourinho (Seixo da Beira): datado do séc. XVI, é de estilo manuelino de transição 

e está situado na rua da Igreja. Possui uma haste formada por um pilar quadrado de 

arestas chanfradas, sobre um degrau semienterrado. A pinha é um paralelepípedo com 

cobertura semiesférica, cujas faces apresentam as Armas Nacionais, a Cruz de Avis, 

uma Espada de Cavaleiro militar e um Pelicano a dar comida a 2 crias no ninho. 

 

2.2. Casas de habitação: casas de aldeia ou integradas em explorações agrícolas, sendo 

pontos de análise as características arquitetónicas e as técnicas e materiais de 

construção 

                                                                                                                                                                                            

já praticamente esquecida, mas de relevante simbolismo histórico-religioso na comunidade. 
Predominantemente, observa-se um painel com a representação de Jesus na Cruz, rodeado por Almas do 
Purgatório. Também se encontram alminhas com pinturas e esculturas de santos da devoção do povo. 
Ceira e Alva  Cooperativa de estudos e serviços de apoio ao desenvolvimento local (2005:15). 
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2.3. Construções de exploração agrícola: adegas, lagares e moinhos, celeiros, palheiros 

e eiras, abrigos para o gado, espigueiros, etc.: 

 Palheiras e lages (Fiais da Beira): trata-se de um conjunto de 75 construções de 

pedra solta cobertas com telha de canudo e implantadas num maciço granítico de 

dimensão apreciável, exposto ao sol. Está associado ao cultivo, produção e 

preparação de cereais (cevada, centeio, trigo, aveia e milho) e ao armazenamento 

dos seus derivados (fenos, palhas e folhelhos de milho). É um exemplar do 

aproveitamento, pelo homem, de um privilégio natural, uma grande eira onde as 

construções acentuam a forte relação com o ambiente natural, sendo o resultado de 

uma economia de soluções e de custos. Na organização espacial, as construções de 

grande simplicidade apertam-se umas às outras libertando espaço vital exterior para 

utilização comum, espaço esse utilizado para a malha, debulha e secagem dos 

cereais.9 Neves (2010: 132) aponta como período de construção das palheiras mais 

antigas a transição entre os séc. XVI/VII, devido à difusão do milho de maçaroca. 

 Trata-se de monumentos vivos que permitem uma adequada reconstrução de 

práticas agrícolas de pendor comunitário e a conservação de certos processos 

agrícolas. É de referir que o estudo, de recuperação do conjunto, foi candidatado a 

um Programa das Comunidades, tendo sido contemplado com um subsídio, na 

categoria de património agrícola. 

 Noras e engenhos 

 Boiço, azenha ou açude do canal (Seixas): trata-se de um abrigo construído pelo 

homem, de cronologia incerta. Esta construção fica num pequeno terraço, a meia 

encosta, sobre penedos graníticos e eleva-se a 10 m acima do nível do rio Mondego. 

É composta por 2 construções: a primeira, num ponto mais elevado, é feita com 

rochas graníticas aproveitadas no próprio local. Por baixo, fica um recinto em pedra 

para guardar o gado. 

 Caleira dos Mouros (Seixas): é um canal ou conduta de água, também de cronologia 

desconhecida. Corre pela vertente abaixo, numa distância de quase 50 m, com 15 a 

20 de largura. Não se sabe se a sua existência se deve à mão do homem ou é de 

origem natural. No final deste rego, existe uma construção circular, feita em pedra. 

 Zangarilho (Seixo da Beira) 

 

 

                                                                 
9 http://ervedalbeira.no.sapo.pt/palheir.htm. Consultado a 15/05/2012. 
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2.4. Construções destinadas a atividades artesanais e industriais: fábricas, instalações 

mineiras, oficinas, adegas, lagares, moinhos, etc.  

Nestas construções devem-se analisar as características arquitetónicas, os materiais de 

construção e o estado de conservação / utilização atual. De cariz imaterial, é relevante 

conhecer o estado presente da atividade artesanal ou industrial aí desenvolvida. 

 Lagar do Vale dos Amores: transformado em estabelecimento de restauração, mas 

que se encontra encerrado. É propriedade privada. 

 Lagar do Moinho do Buraco 

 Lagar do Ervedal da Beira  propriedade da Adega Cooperativa de Ervedal da Beira 

 Seixo CSCRL, mas não se encontra em funcionamento. 

 Adega Cooperativa de Ervedal da Beira  Seixo CSCRL  única adega cooperativa 

do concelho de Oliveira do Hospital. Recebe as uvas de dezenas de pequenos 

produtores da região, produzindo vinho do Dão, uma vez que se encontra nesta 

região demarcada. É associada da UDACA10, que analisa o vinho produzido e, 

perante lotes de qualidade superior e procede ao engarrafamento. A maior parte do 

vinho é vendida a granel, maioritariamente para compradores da zona. 

 Moinhos: Ponte do Salto  

 Antiga fábrica de cerâmica (Ervedal da Beira  Póvoa de S. Cosme) 

 Forno da telha (Seixo da Beira): no cruzamento da estrada do Moinho do Buraco e de 

um caminho que de Aldeia Formosa segue para a Anta da Arcainha, situou-se, em 

tempos não muito longínquos, um pequeno forno da telha, que produzia a telha de 

caleiro, através de meios e processos rudimentares. Foi uma pequena indústria 

artesanal, propriedade da família Rocha, de Aldeia Formosa, fabrica, por meios e 

processos muito rudimentares, essa telha.11  

 Forno da Dª Maria de Fátima (Seixas)  

                                                                 
10 União Demarcada das Adegas Cooperativas do Dão UCRL. 
11 Processo de fabrico da telha: o barro (greda), abundante na região, era amassado numa cova por um boi 
que andava em círculos que, com o movimento alternado das patas, ia misturando o barro com a água, até 
este adquirir a consistência que permitisse a sua modelação. A moldagem das telhas era feita numa 
pequena forma de madeira onde se espremia o barro, dando-lhe o formato adequado. Retirado do balde, 
era disposta num pequeno terreiro, onde pela ação do sol, ia secando e adquirindo consistência. Depois 
era disposta dentro dum forno para que o calor da cozedura pudesse circular entre as telhas dispostas de 
forma engenhosa. Este forno, em forma de barril, com uma abertura no cimo que funcionava como 
chaminé, tinha por baixo uma espécie de fornalha onde era acesa uma fogueira depois da porta de acesso 
ao forno ter sido tapada com uns blocos em forma de cubo ou paralelepípedo, também ali fabricados e 
algum barro para melhor vedação. Esta fogueira era feita com ramos secos de pinheiro e mato e ali 
mantido durante longas horas para que o calor, lentamente, subisse e cozesse toda a fornalha por igual. 
Atingido o tempo necessário, era reaberta a porta para permitir um mais rápido arrefecimento, para 
posteriormente se retirar a telha. Desta pequena indústria de laboração sazonal, dado que no inverno não 
era possível secar a telha, que, antes de ir cozer no forno tinha que perder grande parte da humidade, deve 
ter saído a maior parte da telha que cobria as casas da nossa região. 
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 Fábrica de papel (Ervedal  Póvoa de S. Cosme): ruínas de uma unidade industrial, 

localizada junto ao açude dos Paus, no rio Mondego. Nunca foi concluída nem 

entrou em funcionamento, uma vez que os trabalhadores desta obra foram 

encaminhados para Lisboa para ajudar na reconstrução da cidade, após o terramoto 

de 1755.12 

 Minas de Cassiterite da Sobreda, S.A.: exploração de minas com a extração de 

minérios (estanho). 

 Lagar de azeite das Seixas: da família Ventura (Seixas) 

 Moinhos das Figueiras (V. F. Beira): situados a jusante do lagar, embora dotados ao 

abandono, representam a importância destes imóveis até há poucas décadas. 

 Moinhos no Ribeiro das Seixas: 

 Moinho de Antestapadas  

 Moinho da Chica 

 Moinho de Matilde 

 Moinheira 

 Moinhos dos Olos 

 Moinho da Várzeas 

 Moinho de vento (Seixas) 

2.5. Construções de utilização coletiva: religiosas (igrejas e outros locais de culto); 

públicas (edifícios municipais, escolas); comerciais (mercados); socioculturais 

(infraestruturas desportivas, clubes e sociedades recreativas); comunitárias 

(fontes, lavadouros); 

 Teatro-Clube Ervedalense 

 Lavadouros comunitários: 

o Ervedal da Beira  foto? 

o Póvoa de S. Cosme  foto? 

o Seixo da Beira 

 Forno comunitário (Seixo da Beira) 

 

2.6. Outro tipo de património: associado a práticas agropecuárias, situados fora de 

explorações agrícolas (abrigos de montanha, casas de pastores, pombais, etc.).  

Deve dar-se especial relevância ao tipo de utilização deste património no passado e no 

presente e a sua importância para a comunidade local. 

 Abrigos naturais aproveitando penedos para acolher os rebanhos. 

 

                                                                 
12 Informação dada pelo Sr. Francisco Lopes.  
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3. Práticas tradicionais ligadas à agricultura, pecuária, floresta e pesca 

3.1. Práticas agrícolas tradicionais: tração animal, equipamentos e alfaias agrícolas, 

técnicas culturais, espécies produzidas, ofícios tradicionais ligados à atividade e 

organização do trabalho; 

 Juntas de bois (Seixo da Beira) 

  

construídas quando a palha já estava seca, para que fosse mais fácil guardarem a 

palha para os animais. Hoje, esta tradição já está um pouco em desuso, só é feita 

pelos habitantes que ainda tenham animais que o justifiquem. 

 

3.2. Práticas pecuárias tradicionais: espécies animais, técnicas de maneio, ofícios e 

acessórios tradicionais, alimentação e produtos derivados 

 Transumância e tosquia dos animais: os pastores da região, em abril ou maio, 

juntavam-se para a tosquia dos seus animais. Eram dias de muita festa devido ao 

número elevado de ovelhas a serem tosquiadas, proporcionando diversão aos 

pastores. A transumância era feita quando, nas terras da freguesia, não havia comida 

para os animais. Nessas circunstâncias, os pastores juntavam os seus rebanhos e iam 

para a Serra da Estrela, para que os animais tivessem de comer. 

 Malha do centeio: o centeio era estendido na eira ou laje À hora do calor, os 

malhadores malhavam-no com um mangual, dois a dois virados uns para os outros. 

No final, era comida a merenda constituída por chouriça, feijão-frade, broa, 

azeitonas e outros alimentos de que dispunham. 

 Desfolhada do milho: o milho era colocado em montes para se descascar. Juntavam-

se familiares, vizinhos, amigos e, no final da descasca, era comida a merenda. 

Nestes montes de milho, havia sempre espigas vermelhas. Se os rapazes 

encontrassem alguma, teriam de ir dar um beijo a todas as raparigas que lá 

estivessem. 

 Matança do porco: era no fim do verão, quando as colheitas estavam feitas e o 

vinho na adega, que se concretizava a matança do porco. Logo de manhã, reuniam-

se amigos e familiares na casa do dono, onde se comia.13. Albernaz e Lopes (2005: 

83) descrevem o processo da seguinte forma: 

estendido num banco e seguro por várias pessoas, sendo-lhe passado também um nó ou 

anel de corda em volta do focinho, para que não morda e não faça tanto alarido. Depois, é-

lhe feito um buraco com uma faca afiada nas goelas ou no peito, junto da união com a pata 

esquerda dianteira, para lhe atingir o coração, deixando-o sangrar para um alguidar, de 

                                                                 
13 Tomam uma refeição ligeira, normalmente a primeira do dia. 
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modo a que o sangue seja aproveitado. Pela quantidade então jorrada é que se aprecia a 

perícia do sangrador. O bom sangrador é aquele que espeta uma vez a faca e isso é motivo 

de orgulho. 

Morto o porco, este é chamuscado com palha acesa, lavado e raspado com uma 

pedra, tijolo ou telha. Em seguida, é lavado e esfregado com sal grosso e por fim com 

navalhas, até a pele ficar bem limpa. Também é usual ser-lhe introduzido no ânus, para o 

 

Depois de limpo, é pendurado e aberto, sendo retiradas as tripas e alguma gordura. 

Fica assim até ao dia seguinte, para escorrer o sangue, procedendo-se finalmente à 

desmancha. 

Tudo é aproveitado, além da carne e dos bem apreciados presuntos para salgar. Cabeça, 

chispes e rabo para a feijoada; gorduras para a banha e, já menos comum, tripas para os 

enchidos. Porém, este é mais um costume que se vai tornando cada vez menos frequente. 

Albernaz e Lopes (2005: 83) 

 

3.3. Práticas florestais tradicionais: espécies predominantes e respetivo interesse 

económico e ambiental, técnicas de gestão e exploração, produtos derivados, 

ofícios tradicionais relacionados e alfaias e ferramentas utilizados 

 Narciso do Mondego (Narcissus scaberulus Henriq.)  trata-se de uma planta 

bolbosa endémica, com duas a sete flores amarelas, cujo período de florestação 

decorre de fevereiro a abril, dependendo das condições climatéricas. Foi 

reconhecida como uma espécie em perigo crítico de extinção. Apenas se pode 

observar no Sítio do Carregal do Sal, na Rede Natura 2000, onde está integrada a 

região da Cordinha. (ICNB: s/ data)14 

 Resineiro (Ervedal da Beira - Póvoa de S. Cosme) 

1.1. Pesca tradicional e aquacultura: espécies existentes, tipos e técnicas de 

pesca, objetivos da atividade e atividades complementares. 

 

 

4. Produtos e hábitos alimentares tradicionais 

4.1. Produtos com identidade local  

Convém estudar elementos como a identificação dos produtos com identidade local, a 

sua história e importância na alimentação da população, os métodos de produção e 

comercialização e identificar os que estão em vias de extinção ou em recuperação e as 

causas de tal fenómeno. 

                                                                 
14 Informação disponível em http://www.icn.pt/pnc_flora_perigo/page4.3.htm. Consultada a 03-07-2012. 
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 Pera-passa, pera de S. Bartolomeu ou pera passa de Viseu15: quase desaparecido, é 

um produto endógeno que tem vindo a ser recuperado nos últimos anos, com cada 

vez mais produtores a plantarem árvores e a dedicarem-se à sua apanha, secagem e 

comercialização. Antigamente, permitiam o consumo de fruta ao longo de todo o 

ano, sendo uma guloseima nas noites de inverno à lareira de qualquer casa da região 

e presença constante nos bolsos dos pastores e agricultores que com elas se 

alimentavam. 

 Queijo de ovelha / Queijo Serra da Estrela DOP / Requeijão 

 Queijaria Artesanal  Fernando Correia Marques (V. F. Beira) 

 Queijaria Quinta da Gazé (V. F. Beira) 

 Queijaria Lameiras (V. F. Beira) 

 Enchidos / fumados 

 Chouriça de carne 

 Confraria do torresmo Beirão: os torresmos, iguaria típica da 

gastronomia beirã, deram origem a esta nova confraria, criada em 2012, com sede em 

Vila Franca da Beira. Parte-se da tradição local de todas as famílias criarem o porco em 

casa e, no dia da matança, entre outros rituais, cozinhar os torresmos. A Confraria 

pretende também promover e divulgar outra especialidade culinária com carne de 

porco, o arroz de suã. (Prata, 2012) 

 Aguardente de pera 

 ex libris 

de pera (Ervedal) 

 Mel: Mel da "Cordinha", da responsabilidade de um apicultor independente, 

certificado, que trata da sua produção, através de métodos ancestrais, sem recorrer a 

qualquer tipo de químico. Trata-se de um néctar de flores silvestres/florestais como 

rosmaninho e eucalipto.  

 Vinho do Dão: zona integrada na Região Demarcada do Dão.  

 Sopa Seca (Ervedal) 

 "Matrafões" (Ervedal) 

 

4.2. Hábitos alimentares e receitas tradicionais: identificação dos hábitos locais e a 

influência da sazonalidade das matérias-primas, levantamento das receitas 

tradicionais, dos ingredientes e técnicas utilizadas e rituais dos manjares festivos; 

 

                                                                 
15  Chama- orque a feira de S. Mateus desta cidade ter sido em tempos o seu mais 
importante local de venda. (informação disponível em <http://www.perapassadeviseu.com/index.htm>; 
Consultada a 23/08/2012). 
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5. Artesanato e as pequenas indústrias locais   

5.1. - -

praticados, em vias de extinção e já desaparecidos, bem como dos materiais e técnicas 

utilizadas; 

 Olaria Abrantes ou do Ti Manel (Ervedal da Beira): Manuel Francisco Neves 

Abrantes dedicou a sua vida à arte da Olaria. Seguindo a tradição familiar, aos sete 

anos já fazia tampas para os cestos, quando os produtos destes artesãos eram 

imprescindíveis em todas as casas e nas tarefas agropecuárias. A sua oficina, anexa 

à casa que habita, é constituída por duas salas, uma onde expõe e comercializa as 

suas peças, outra alberga o seu ateliê, composto engenhos e ferramentas arcaicas, na 

sua maioria idealizadas e fabricadas pelo Sr. Manuel. Nas traseiras, existe o forno 

onde cabem cerca de 80 peças grandes, cozidas com lenha de pinho. Utiliza a 

técnica à roda, essencialmente o barro branco proveniente de uma propriedade sua, 

perto da oficina. De um passado notável recorda que já teve a trabalhar para si mais 

de 20 pessoas, na década de 80 do século passado. Na sua oficina já decorreram 

cursos de olaria promovidos pelo IEFP, mas os formandos pouco interesse 

demonstraram pela arte. Ainda assim, orgulha-se de ter conseguido ensinar um 

pequeno grupo de pessoas a trabalhar o barro. Atualmente dedica-se quase por 

carolice à arte. Vende as peças na sua loja e tem alguns clientes que lhe fazem 

pequenas encomendas de peças utilitárias (louças de cozinha, essencialmente) ou 

decorativas. Também recebe visitas de estudo, oriundas das escolas da região.  

 Tecelagem manual de linho (V. F. Beira) 

 

5.2. Pequenas indústrias locais tradicionais: caracterização de microempresas que 

produzam bens alimentares e não-alimentares, os materiais e o tipo de mão-de-

obra usada; 

 Marceneiro (Ervedal da Beira  Póvoa de S. Cosme): António Fernandes Nunes, último 

marceneiro de 1ª classe, encartado e sindicalizado da freguesia, ainda faz alguns 

trabalhos para a família e a amigos, na pequena oficina que montou numa loja do rés-do-

chão da casa onde habita. Orgulha-se de ter restaurado os móveis da Casa-Museu da 

Fundação Dª Maria Emília Vasconcelos Cabral (sede do concelho), obra que durou 7 

anos. Na sua oficia ainda se encontra a primeira máquina, construída pelo próprio, onde 

aprendeu a arte, quando, depois do 25 de abril de 1974, ficou desempregado. Com a 

prosperidade do negócio instalou-se na sede de freguesia, montando uma carpintaria 
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mais moderna e competitiva, hoje explorada pelo filho. Os netos já não pretendem 

aprender a arte.16  

 Moleiro (Ervedal da Beira): em terras envolvidas por rios, o ofício de moleiro era vulgar até 

há poucas décadas atrás. Muitos são os descendentes de moleiros que ainda falam na 

primeira pessoa da sua atividade. Mas ainda há homens que se dedicam à transformação dos 

cereais em farinha.  

 

6. Vida privada: 

6.1. Memória familiar: tradições familiares, rituais, momentos festivos e elementos 

materiais (espaço privado e objetos de memória familiar); 

6.2. Sociabilidade: trocas de produtos e serviços e participação em festas e romarias e 

outros eventos sociais e/ou lúdicos; 

 

7. Vida coletiva: 

7.1. Festas, romarias e procissões: realizavam-se especialmente no verão, quando a faina 

agrícola acalma e o povo te mais tempo para se dedicar à organização e preparação das 

festividades da terra, que vivia intensamente; 

 Festa de S. Sebastião (Ervedal da Beira): realiza-se no 3º domingo de janeiro e tem um 

cariz essencialmente religioso.  

 -se em maio ou 

junho, consoante os anos. É neste dia que as crianças da freguesia fazem a Comunhão 

Solene e a Primeira Comunhão. Depois da missa solene acontece a procissão em que 

participam as crianças e famílias, as Confrarias da freguesia e a Filarmónica do Ervedal. 

Ao longo do percurso, antigamente, cobria-se o chão de flores dispostas cuidadosamente 

e as janelas adornadas com colchas para receber o Santíssimo Sacramento. (Albernaz; 

Lopes, 2005: 35) 

 Nª Srª de Fátima (Ervedal da Beira): a 13 de maio homenageava-se Nª Srª de Fátima. 

Realizava-se uma procissão de velas, à noite, pelas ruas ornamentadas, com cânticos e 

preces acompanhados pela Filarmónica. (Albernaz; Lopes, 2005:  40) 

 Nª Srª da Boa Viagem (Ervedal da Beira): é a romaria mais importante da vila, 

comemorada na capela homónima, no Outeiro da Tosse. Acontece no último domingo 

de agosto.  

 Festa Setembrina ou Festa da Vila (Ervedal da Beira): realiza-se no 1º domingo de 

setembro  

                                                                 
16 Relatos do sr. Manuel Abrantes. 
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 Festa realizada em honra de São Domingos (Fiais da Beira): comemora-se no 1º 

domingo de agosto 

 Festa da União (Fiais da Beira): celebrada no 2º domingo de agosto 

 Festa de S. Cosme (Póvoa de São Cosme): é móvel 

 

7.2. Feiras, mercados e comércio ambulante: caracterização, periodicidade e evolução 

histórica; 

 Feira Mensal realizada em Ervedal da Beira na primeira quinta-feira do mês 

 Feira de Santo André ou Feira das Nozes realizada em Ervedal da Beira no dia 1 de 

dezembro 

 

7.3. Cultura comunitária: análise dos elementos ligados à vida coletiva que 

influenciam a cultura comunitária  hábitos e costumes, música e dança (folclore) 

literatura oral, os jogos tradicionais, aspetos ligados à língua, apelidos e alcunhas 

e toponímia. 

 Secagem das peras: as pessoas reuniam-se, especialmente as mulheres, nas casas umas 

das outras, a descascar as peras num convívio cheio de estórias, cantigas e conversas 

animadas. (Albernaz; Lopes, 2005: 15) 

 Produção do vinho e da aguardente: na época de laboração dos alambiques, eram os 

homens que protagonizavam os cantares que ritmavam o pisar dos cachos nos lagares e 

as patuscadas que se faziam para provar a aguardente nova. (Albernaz; Lopes, 2005: 15) 

 Domingo: era dia de descanso na labuta agrícola que caracterizava o quotidiano das 

gentes desta zona. Vestia-

católicas, iam à missa dominical. Os homens que não iam à missa reuniam-se à porta das 

vendas ou nos largos. Depois do almoço, dormia-se a sesta, especialmente no verão. Os 

mais novos reuniam-se a conversar, jogar ao fito e à bola, passeavam de bicicleta, 

banhos no rio, iam a festas da terra ou 

nos arredores ou faziam piqueniques nos campos. As moças passeavam pela aldeia, 

visitavam amigas, namoriscavam fugazmente. Ao anoitecer iam à fonte, sendo que, 

durante o trajeto se encontravam com os rapazes que lhes faziam galanteios. (Albernaz; 

Lopes, 2005: 15). Domingo também era dia dos homens irem ao barbeiro. As mulheres 

juntavam-se nos lavadouros ou no forno comunitário. (Albernaz; Lopes,  2005: 16) 

 Serões de inverno: as famílias e amigos reuniam-se à lareira ou à braseira. As mulheres 

faziam renda, tricô ou meia e os homens ficavam à conversa. Degustavam-se frutos 

secos e bebia-se vinho, jeropiga ou aguardente. (Albernaz; Lopes,  2005: 16) 

 Serões de verão: serenatas, descantes, danças da roda, jogos de prendas, estórias, 

adivinhas e anedotas animavam os serões estivais. Assistiam-se a concertos da 
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Filarmónica no terreiro da feira ou peças na casa do teatro. Quando havia romarias, 

ranchos de pessoas percorriam vários quilómetros a pé até à povoação onde havia festa. 

(Albernaz; Lopes, 2005: 16) 

 Janeiras (Ervedal): de 31 de dezembro para 1 de janeiro, na noite de S. Silvestre, as 

famílias comemoram a passagem do ano. No dia de ano novo visitavam-se amigos e 

familiares, que ofereciam biscoitos, bolos, frutas, vinho e licores. Grupos de homens e 

rapazes pediam as janeiras, a cantar de porta em porta. Atualmente as crianças mantêm 

esta tradição viva, em busca de gulodices. Quando alguma casa lhes nega o pedido, 

gritam: (Albernaz; Lopes, 2005: 21) 

Sarrico, sarrico, sarrico, 

Esta casa caia no penico!... 

Sarrão, sarrão, sarrão 

Esta casa caia no chão!... 

 

marchas, editais, atuações de ranchos e brincadeiras que tais, marcadas pela crítica e 

pelo humor, animavam o povo durante 3 ou 4 dias. 

o Marchas, contradanças, comédias e cegadas: grupos de rapazes e raparigas, ou 

rapazes mascarados com trajes femininos, criticavam, em verso, os 

acontecimentos do ano, acompanhados por música e danças; ainda hoje muitos 

populares se lembram destes eventos. Alguns eram protagonistas constantes, como 

ser recolhidas e preservadas para a posteridade. 

o Editais humorísticos: versos maliciosos afixados à porta dos que eram 

satirizados ou em locais públicos. 

o Récitas carnavalescas: pela tradição de representar nesta região, especialmente 

na freguesia do Ervedal, eram comuns as récitas, inventadas pelos próprios 

atores, retratando de forma crítica, eventos ocorridos; 

o Pisão: trata-se de uma pedra que os jovens penduram no puxador das portas e, 

com um cordão puxavam, de longe, fazendo barulho para acordar e assustar os 

donos da casa; (Albernaz; Lopes, 2005: 24) 

o Enterro do Velho Entrudo: acontecia na quarta-feira de Cinzas e representava o 

fim da folia carnavalesca e o início da Quaresma. Esta tradição consiste em 

fazer-se um boneco de palha, um caixão, mais conhecido por paviola, depois 

de se ter o morto, organiza-se uma procissão, com irmandade, padre e a sua 

respetiva família. Depois da procissão percorrer as ruas, vão para a fonte do 

cruzeiro onde o padre faz o seu sermão e os seus familiares se despendem do 
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seu ente querido, mas começa uma disputa entre a sua família 1 e a família 2, 

pois este normalmente tem sempre 2 famílias. Após a discussão, deitam o fogo 

ao boneco. O local só é abandonado por a população quando o boneco arder 

completamente. 

o tigo que acontecia já durante a Quaresma cujo 

ritual era: um homem mascarado de velha, empunhando uma roca e um fuso, 

perseguido por um grupo de jovens a rufar em caldeiros, latas velhas e 

chocalhos, parava à porta das casas onde viviam mulheres idosas e lia o 

testamento da velha. Este consistia na distribuição de legados extraordinários 

testamento, atiravam-se castanhas piladas às crianças. Também era comum os 

rapazes acenderem fogueiras onde aqueciam pedras que iam pôr na casa de 

algumas mulheres mais velhas. (Albernaz; Lopes, 2005: 24) 

o  Seixo da Beira): durante os dias de 

Carnaval, os rapazes deslocavam-se durante a noite aos currais dos burros, sem 

que os donos se apercebam e levam-nos para o adro da capela, onde os 

prendem. 

 Páscoa: época muito celebrada, em que se misturam rituais religiosos com usos e 

costumes profanos: 

o De noite, os sinos da igreja tocam tristemente para que as pessoas rezem pelos seus 

defuntos. Realizam-se procissões de penitentes que, inicialmente, percorriam as 

principais ruas da aldeia, mas, na atualidade, se limitam ao adro da igreja; 

o Aumentar das almas (Seixo da Beira): realizado a meio da quaresma, era feito por 

um grupo de pessoas que soubesse cantar bem. Estas reuniam-se e dirigiam-se para 

os locais mais altos da povoação, varandas, terraços torre da igreja, embrulhadas em 

xailes preto e entoavam cânticos da época. 

o Domingo de Ramos: para comemoração da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, 

festeja-se a Festa dos Ramos. As pessoas levam grandes ramos de oliveira, loureiro e 

alecrim, que enfeitavam os altares das igrejas. Antigamente havia uma disputa para ver 

quem levava o ramo maior e melhor decorado, com bolachas e rebuçados. A ligação 

com a agricultura acontecia no dia de Santa Cruz, quando eram colocadas cruzes feitas 

com os ramos benzidos nas casas de habitação e nos campos, para os proteger e 

abençoar. (Albernaz; Lopes, 2005: 27) O ramo benzido também é queimado quando 

troveja. 
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o Senhor do Passos: antigamente festejava-se, no Ervedal, na sexta-feira Santa, o Sr. 

dos Passos. Depois da missa, havia a procissão com o andor acompanhado por 

alguns figurantes bíblicos, anjinhos, a Irmandade e pelos devotos. 

o Festa dos Feijões: evento de raiz medieval que também já não se realiza, acontecia 

na sexta-feira Santa, em que o povo ia até ao Solar dos Viscondes do Ervedal, onde 

estavam enormes caldeirões cheios de feijão a cozer em fogueiras que eram 

distribuídos pelas pessoas, com uma fatia de broa. 

o Sábado de Aleluia: depois da meia-noite, grupos percorriam as ruas, entoando 

melancolicamente as Aleluias. Também era tradição sair a Filarmónica local tocando 

marchas. 

o Visita Pascal: no passado recente, depois da missa de Domingo de Páscoa e na 

segunda-feira realizava-se a visita pascal ou visita do Senhor. Um cortejo liderado 

pelo pároco, acompanhado pelo sacristão, que levava o crucifixo e alguns acólitos, 

visitava as casas da aldeia. Por norma, só entrava o pároco que dava a cruz a beijar 

aos fiéis e o sacristão que levava a caldeira da água-benta. Era abençoada a casa com 

aspersões de água-benta e o padre desejava as Boas Festas. Os donos da casa faziam 

algumas oferendas (feijão, grão, batatas, chouriças, azeite, dinheiro, etc). Na mesa, 

sobre a toalha de linho, não faltavam os folares da Páscoa, os biscoitos, o triga-milho, 

a manteiga e o queijo de ovelha, o vinho e os licores, nomeadamente o licor de café. 

Referência especial para o folar do Prior que tinha uma laranja que tinha um palito 

espetado, aberto, com uma nota. (Albernaz; Lopes, 2005: 31) 

 No dia 1 de maio é costume dispor nas portas das casas ramos de giesta, arbusto silvestre 

muito comum na região, também conhecido como maias. Antigamente também se 

colocavam nas janelas e nos carros dos bois. A tradição tem origem numa lenda que reza 

que no dia 30 de abril a Nª Srª andava a fugir do diabo e uma velha acolheu-a em casa e 

não deixou entrar o diabo. O diabo cortou uma gesta amarela, para no outro dia de 

manhã saber onde estava a Nª Srª. A velha pediu a todos os vizinhos que colocassem 

uma giesta amarela nas suas portas, para que o diabo se confundisse. Assim as gestas 

passaram a ser chamadas as Maias. 

 Ascensão: também conhecida como quinta-feira da Espiga, comemora-se mais uma 

tradição católico-pagã. Faziam-se piqueniques no campo, nomeadamente nas margens 

do rio Seia, entre a ponte do Salto e do Moinho do Buraco. Era comum saírem à rua a 

Filarmónica do Ervedal e a Tuna Vilafranquense. (Albernaz; Lopes,  2005: 33) 

 Magusto: antigamente, os magustos eram feitos pelos rapazes que roubavam as 

castanhas nos soutos, para as assarem e comerem acompanhando o vinho novo e a 
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Largo da Cadeia (Ervedal) para ouvir as deixas bem-humoradas, sendo depois, 

queimado um boneco de palha representando S. Martinho. (Albernaz; Lopes, 2005: 34) 

 Santos Populares: durante o mês de junho, prestava-se homenagem aos Santos 

pavilhões armados com mastros de pinho, caiados de diversas cores, que rodeavam um 

mastro de madeira maior, colocado ao centro a formar um recinto, dentro do qual se 

realizavam animadís 65). Cada rua tinha a sua 

fogueira, que rivaliza com as vizinhas. Queimavam rosmaninho e marcela. Os pares 

saltavam as fogueiras e dançavam ao som de orquestras improvisadas. Outra tradição 

típica da noite de S. João era o roubo de vasos das varandas e balcões para embelezar os 

fontanários locais. Albernaz; Lopes, 2005: 65) 

 Queimar o gato (Seixo da Beira): num pinheiro forrado de palha, colocava-se um pote de 

barro, também este forrado com palha no cimo do pinheiro com um gato lá dentro vivo. 

Punha-se a palha a arder até o pote se soltar e cair ao chão. Por norma o gato sobrevivia. 

 Cepo de Natal (Ervedal da Beira): queima-se o cepo no Largo da Cadeia, durante a noite 

de Natal, ateando-se-lho o fogo à hora da Missa do Galo. Nas vésperas, homens e 

rapazes angariam pinheiros nas florestas alheias. Mantem-se aceso até ao Dia de Reis e é 

ponte de encontro noturno para os habitantes que aproveitam as brasas para assar 

chouriça, febras e fazer café. Albernaz; Lopes, 2005: 82) 

No Seixo da Beira a fogueira era feita em 3 locais diferentes: no cruzeiro de baixo, no 

cruzeiro de cima e na capela de S. Sebastião. Atualmente só se faz uma. 

 Missa do dia de Natal: no dia de Natal, faz-se a missa do menino de Jesus, para celebrar o 

seu nascimento. No final da missa o padre dá o menino a beijar. Este ritual celebra-se até o 

dia de Reis. 

 Rancho Folclórico do Ervedal: grande é a tradição dos ranchos folclóricos na freguesia. 

O primeiro de que há memória chamava-se 

extinguir-se. Nos anos 70 do século passado é fundado o rancho infantil, ensaiado por 

António Simões Saraiva. 

Na década seguinte, Manuel Marques organizou vários ranchos que atuaram na região 

por ocasião do Carnaval. Em 1985 formou-se outro conjunto para angariar fundos para a 

criação de um parque infantil. (Albernaz; Lopes, 2005: 95) 

Dadas as origens espontâneas e episódicas destes grupos, todos acabaram por 

desaparecer. 

 Rancho Folclórico da Associação de Seixo da Beira: como meio de defender o 

património cultural e construído da freguesia, a Associação fundou, em 1981, o rancho 
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folclórico. Este pretende reviver nos versos, na música, nas coreografias e nos trajes, as 

tradições locais que remontam ao período compreendido entre o final do séc. XIX e o  

início do séc. XX, como o ementar das almas pela Quaresma e o queimar o rabo ao gato 

pelo S. Pedro.  Os trajes são feitos de fibras naturais (seda, linho, lã e algodão), o 

calçado é de couro atanado, cabedal, sola, sem esquecer os típicos tamancos, com o rasto 

em pau de amieiro. As profissões representadas são o pastor, a queijeira, o resineiro, o 

moleiro e a mulher, a ceifeira, o proprietário abastado. No coro, as senhoras vestem 

trajes domingueiros.17 

 Rancho Folclórico " Rosas de Vila Franca da Beira": rancho folclórico, sediado em Vila 

Franca da Beira. Tem participado em várias manifestações folclóricas nacionais e 

estrangeiras18. O rancho foi fundado em Maio de 1986, pela D. Miquelina Dinis, que 

andava de porta em porta a angariar pessoas para dançarem e cantarem no projeto do 

rancho que se estava a formar. Ergue-se assim o Rancho Infantil e Juvenil Rosas de Vila 

Franca da Beira, que, durante alguns anos enfrentou dificuldades de nível financeiro e 

logístico. Organizou em 1991, o seu primeiro encontro de folclore, e em 1992 o primeiro 

festival de folclore, em Vila Franca da Beira. Estão representados os noivos, os 

domingueiros e romeiros, senhores de alta e média sociedade, o tanoeiro, o pastor, a 

queijeira, o tecelão e a tecedeira, a ceifeira, o aguadeiro, e o resineiro, entre outros. O 

vestuário característico das profissões ligadas à atividade agrícola era rude e com tecidos 

mais grosseiros e nos pés os tamancos típicos da serra. Os homens vestem calças de 

saragoça e o chamado riscado, camisa às riscas, lenço vermelho de tabaqueiro ao 

pescoço, colete escuro, botas ou tamancos e chapéu preto ou boina. As mulheres vestem 

saias compridas de lã ou chita escuro, camisa florida, xailes, lenço florido na cabeça, 

meias de lã e tamancas. Para ir às festas e romarias usavam-se peças mais elaboradas, de 

cor escura, podendo assim servir para outras ocasiões. Os noivos usam trajes de festa e 

algum ouro, a noiva usa saia e casaco preto, blusa branca com renda, meias brancas de 

renda, luvas brancas, véu e sapatos pretos, o noivo veste um casaco de fato preto, colete, 

calças e camisa branca, com gola de padre, sapatos pretos, chapéu preto, laço preto e um 

guarda-chuva preto para proteger a noiva. Nas coreografias encontramos, sobretudo, 

danças de roda, e o vira da cordinha, e o pastor, que são modas típicas da região.  

                                                                 
17 Informação disponível em http://sinaisdodao.com.sapo.pt/seixo_associacao_acfsb.html. Consultado em 
10/11/2011 
18  Informação disponível em http://www.vilafrancadabeira.net/instituicoes/vf5.html; consultada a 
02/02/2012. 
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 Tuna Vilafranquense - Fundada em 1934, foi desde o seu início uma coletividade, 

voltada para a área recreativa. Funcionam como setores autónomos, na UDTV, o Rancho 

"Rosas de Vila Franca" e o "Futebol de Veteranos".19 

 Cancioneiro popular: certos acontecimentos cíclicos ligados à vida quotidiana, 

nomeadamente às práticas agrícolas, como o descascar das peras, o descamisar das 

espigas de milho e as vindimas eram fontes de inspiração para a criação de cantares que 

ainda hoje são trauteados pelos mais velhos. (Albernaz; Lopes, 2005: 97) 

Algum repertório foi (e é) interpretado pelos ranchos folclóricos da região, salvaguardando, 

assim, este património, mas muitos há que já se perderam ou que correm sérios riscos de 

se perder.  

Hino do Seixo 

Seixo da Beira, torão bendito, 

Berço dos nossos pais e avós, 

Quis Deus que paire no infinito

 No coração de todos nós 

 

Nestas terras de magia e de encantos, 

Bem juntinho, bem juntinho à levada 

Onde passa alegre a moleirita 

De pele fresca, fina e rosada. 

 
 Lendas: em Vila Franca conta-se que Stª Margarida apareceu num outeiro perto do Poço 

das Águas, conhecido com outeiro de Stª Margarida e pediu que lhe fizessem uma capela. 

Mas, o povo decidiu construí-la noutro local. Depois de construída começaram a surgir 

problemas que levaram a que fosse construída no local onde apareceu a Santa, o que 

pareceu apaziguar o poder divino. (Ceira e Alva- Cooperativa de estudos e serviços de 

apoio ao desenvolvimento local, CRL, 2005: 68) 

 Jogos tradicionais: 

o Jogo da panelinha (Seixo da Beira): tradição já perdida em que a população se 

juntava e percorria as ruas da terra numa fila e levavam consigo uma panelinha 

(púcaros de barro). O primeiro da fila atirava a panelinha para trás e virava-se 

ao contrário, o segundo atirava a panelinha para trás, virava-se assim 

sucessivamente. Aquele que deixa-se cair a panelinha, teria de comprar outra 

para o próximo jogo. Este jogo é retratado na música Saricoté, pelo rancho. 

o Jogo da malha: com a malha (roda de ferro) tenta-se aproximar o mais possível 

ou derrubar o fito. A equipa que conseguir atirar a malha mais perto faz mais 

pontos e ganha o jogo. 

o Jogo do pião: o cordão enrola-se à volta do pião, da ponta até ao meio do pião, 

sobrando um bocado que chegue para pôr à volta da mão. Depois pega-se na 

                                                                 
19  Informação disponível em http://www.vilafrancadabeira.net/instituicoes/vf5.html; consultada a 
02/02/2012. 
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ponta do cordão e lança-se ao chão, com um movimento de pulso. O pião é 

lançado para um círculo, que está no chão. 

o Jogo do lencinho: as moças estão sentadas num círculo, uma delas anda de 

volta com um lenço na mão, deixa-o cair nas costas de uma das raparigas e a 

que deixou ficar o lenço, tem de correr até chegar ao lugar da outra sem ser 

apanhada por esta. 
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