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PROJETO CULTURAL DE ESCOLA 

Residência Artística 
 

DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR: 
Atualização do Saber Fazer Castrense 

 
Questão-chapéu:  

Como podem o artesanato e o saber fazer castrense contribuir para o desenvolvimento sustentável? 
 

 

Artista Residente: a definir 
 

 

Participantes/ Intervenientes:  
Professores e alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Daire; Projetos e estruturas do Município de Castro 
Daire; Cidadãos castrenses; Artesãos; Artista Residente; Órgãos de comunicação social. 
 

 

Objetivos gerais: 
 Valorizar e preservar o património 

cultural através do estudo dos 
costumes e das práticas ancestrais; 

 Valorizar e preservar o património 
cultural através do seu estudo, 
nomeadamente o estudo 
transdisciplinar das artes e ofícios, das 
matérias naturais, dos utensílios, dos 
métodos e práticas do saber fazer 
tradicional castrense em contexto 
multidisciplinar e transdisciplinar; 

 Educar para a sustentabilidade e para 
o equilíbrio ambiental através do 
estudo inter e multidisciplinar do 
património e das práticas artesanais 
locais; 

 Educar para o desenvolvimento 
sustentável através da reflexão e 
debate sobre a cultura de consumo 
ancestral e contemporânea;  

 Modificar mentalidades sobre o valor 
e o potencial humano, social, 
económico e cultural do território; 

 Sensibilizar para o uso e exploração 
sustentável dos recursos endógenos 
do território; 

 Consciencializar para a cultura 
material e de consumo e os seus 

 

Objetivos específicos: 
 Estudar as formas de artesanato e o saber fazer 

tradicional existentes no concelho, em contexto 
multidisciplinar e transdisciplinar; 

 Recolher saberes e práticas sobre artes e ofícios, 
tarefas domésticas, laborais, culturais e sociais 
ancestrais do território; 

 Conhecer métodos e técnicas do saber fazer no 
território; 

 Pesquisar sobre utensílios, produtos, receitas e 
métodos de execução de atividades no passado; 

 Contactar e comunicar com a comunidade para 
registar e recolher saberes populares; 

 Contextualizar as artes e ofícios do concelho no 
património local, em sentido transdisciplinar; 

 Conhecer a utilidade e a funcionalidade dos utensílios 
e produtos artesanais; 

 Tratar dados e recolhas no sentido de organizar 
informação de interesse cultural e científico; 

 Estudar as matérias naturais do território, na sua 
composição biológica, geológica e na sua 
contextualização geográfica, histórica e cultural; 

 Construir conhecimento sobre o património e o 
território no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
económico, cultural e antropológico; 

 Promover a reflexão crítica sobre os hábitos e modos 
de vida da sociedade e a cultura de consumo; 
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impactos culturais, económicos e 
ambientais; 

 Educar para a identidade cultural; 

 Reforçar o sentimento de pertença; 

 Criar laços afetivos e de proximidade 
com o património e o território; 

 Valorizar o território através da 
educação patrimonial; 

 Valorizar as práticas artesanais como 
parte integrante da atualidade; 

 Valorizar o património através da 
criação e da recreação cultural e 
artística;  

 Oferecer igualdade de oportunidades 
na fruição e criação cultural e 
artística; 

 Transformar a sociedade através da 
educação e da cultura; 

 Mobilizar a comunidade educativa 
como agentes ativos de 
transformação social; 

 Estimular a mudança de paradigma no 
que diz respeito à interpretação e 
valorização do território; 

 Combater o êxodo rural, o 
despovoamento e o fluxo migratório; 

 Proporcionar a partilha e a interação 
entre diferentes gerações; 

 Consciencializar para a qualidade de 
vida no meio rural; 

 Aumentar a literacia cultural da 
comunidade educativa; 

 Estimular a reflexão e o diálogo entre 
os vários elementos da comunidade 
educativa; 

 Desenvolver o espírito de tolerância; 

 Desenvolver o pensamento crítico; 

 Desenvolver o espírito colaborativo e 
de partilha; 

 Estimular a criatividade; 

 Estimular o desenvolvimento de 
talentos e a inovação; 

 Promover a inclusão e a autoestima 
na sociedade; 

 Educar para a cidadania; 

 Educar para o empreendedorismo; 

 Valorizar a escola como instituição 
promotora e facilitadora de educação 
social e cultural; 

 Promover a reflexão crítica sobre as ameaças 
ambientais e sociais da vida atual, em relação com 
hábitos e práticas ancestrais; 

 Consciencializar para a utilidade e a sustentabilidade 
ecológica das matérias naturais e das práticas 
artesanais; 

 Conhecer o saber vernacular e a sua relação 
sustentável e inteligente com a paisagem e o meio 
natural; 

 Refletir criticamente sobre cultura material e de 
consumo em todos os seus aspetos:  
— impacto ambiental, económico e social dos 
produtos que usamos, 
— produção e utilização, 
— impacto cultural de utensílios sem origem; 

 Construir conhecimento sobre o património castrense 
por meio da metodologia de projeto e DAC; 

 Transmitir práticas e saberes artísticos e culturais aos 
alunos e à comunidade; 

 Refletir sobre a utilidade das práticas ancestrais na 
atualidade; 

 Estabelecer o contacto e a partilha de saberes entre 
os artesãos e o artista residente; 

 Estabelecer o contacto e a partilha de saberes entre 
os cidadãos de diferentes gerações; 

 Promover a partilha e a interação entre práticas 
artísticas ancestrais e contemporâneas; 

 Recuperar artes e práticas tradicionais relacionadas 
com o artesanato (olaria; cestaria; têxteis, etc.) e dar-
lhes uma vida nova e contemporânea em contexto do 
património local; 

 Oferecer igualdade de oportunidades na aquisição de 
conhecimentos; 

 Agregar projetos e sinergias existentes através da arte 
e do conhecimento; 

 Promover a inclusão através da disseminação e 
partilha de saberes; 

 Combater o isolamento através da arte e do 
conhecimento; 

 Promover a socialização através da arte; 

 Promover o desenvolvimento de talentos; 

 Promover o desenvolvimento cultural e económico do 
território através da pesquisa, recuperação e 
reinvenção de práticas ancestrais; 

 Dar nova vida às artes e ofícios; 

 Transformar o nível cultural da sociedade local; 

 Estimular práticas inovadoras através da arte; 

 Estimular o empreendedorismo e a inovação; 

 Estimular a fixação de pessoas no território; 

 Criar politicas de coesão social através das artes e do 
conhecimento; 
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 Valorizar o artesanato e os artesãos 
no panorama da sociedade de 
consumo; 

 Criar sinergias entre a escola e o 
município como polos de ação 
educativa, artística e cultural no 
território. 
 

 Exercer uma cidadania participativa e esclarecida em 
comunidade; 

 Promover o território através das artes; 

 Expressar o património através da arte. 
 

 
ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

 
(Português, Matemática; Ciências Naturais, Biologia e Geologia; Física e Química, Geografia, História, 
Educação Visual e Tecnológica, Cidadania e Desenvolvimento, Línguas Estrangeiras, Filosofia, Economia, 
Psicologia, Sociologia, TIC, etc.) 
 

 Pesquisar e recolher informação relacionada com o saber fazer artesanal- as artes e ofícios, as matérias 
naturais, os utensílios, os produtos, as receitas, as práticas, técnicas e métodos ancestrais, em aspetos, 
contextos e especificidades multidisciplinares e transdisciplinares; 

 Imaginar hipóteses face aos modos de vida do passado em comparação com a atualidade; 

 Discutir e refletir sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável a partir do conhecimento 
das práticas artesanais em comparação com as práticas atuais; 

 Utilizar instrumentos diversificados de pesquisa e mobilização de informação; 

 Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para atingir um 
objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa; 

 Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais; 

 Conhecer o saber vernacular e a sua relação sustentável e inteligente com a paisagem e o meio natural; 

 Refletir criticamente sobre cultura material e de consumo em todos os seus aspetos:  
— impacto ambiental, económico e social dos produtos que usamos, 
— produção e utilização, 
— impacto cultural de utensílios sem origem 

 Colaborar em diferentes contextos comunicativos; 

 Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação 
com os outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem; 

 Transformar a informação em conhecimento; 

 Transformar o conhecimento em práticas criativas e inovadoras; 

 Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e conhecimentos, usando recursos 
diversificados; 

 Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e sistemas; 

 Conhecer e preservar o património, por meio das atividades artísticas tradicionais; 

 Reproduzir e reinventar o artesanato num contexto contemporâneo e inovador; 

 Contextualizar o conhecimento vernacular no presente, como algo que existe e é útil na atualidade; 

 Desenvolver diferentes literacias e linguagens de aprendizagem através das artes e do trabalho 
transdisciplinar; 

 Desenvolver a sensibilidade estética e artística; 

 Desenvolver o pensamento crítico e criativo; 

 Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direccionalidade, afinamento percetivo e 
estruturação espacial e temporal); 
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 Adequar comportamentos em contexto de cooperação, partilha, colaboração e competição; 

 Interagir com tolerância, empatia, responsabilidade e consciência cívica, desenvolvendo novas formas 
de estar e de participar na sociedade; 

 Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências; 

 Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com autonomia e sentido de 
responsabilidade; 

 Manifestar consciência e responsabilidade ambiental, cultural e social, trabalhando em colaboração 
para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável. 

 

 

Missão do Artista Residente: 
 

 Contacto e interação com artesãos locais para partilha e transmissão de saberes; 

 Oficinas/ ateliês/ workshops nas instalações do Agrupamento; 

 Ensino e disseminação de artes tradicionais aos alunos e à comunidade educativa, interligando 
abordagens ancestrais e abordagens contemporâneas; 

 Contextualização do conhecimento vernacular no presente, como algo que existe e é útil na atualidade; 

 Desenvolvimento de competências; 

 Deteção e desenvolvimento de talentos; 

 Estímulo da criatividade e inovação; 

 Design/ inovação/ imagem; 

 Elaboração e instalação de trabalhos artísticos; 

 Promoção da imagem da escola e do território através da elaboração de trabalhos e apresentações 
artísticas; 

 Animação e revitalização da escola e do restante território cultural; 

 Transformação social através da arte. 
 

 
 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ARTISTA RESIDENTE 
 

 

1. 1º fase- Atualização de saberes (em contexto de DAC): 
 

 Pesquisar e recolher informação sobre artes e ofícios, o saber fazer tradicional; sobre as matérias 
naturais, os utensílios, receitas, produtos, práticas, técnicas e métodos do saber fazer castrense em 
relação a diversas tarefas: de caráter doméstico, laboral, cultural, social, etc.; 

 Pesquisar e tratar informação sobre os conteúdos recolhidos; 

 Estudar o património, nomeadamente as matérias naturais, as artes e ofícios e o saber fazer- as 
práticas e metodologias artesanais e contextualiza-las numa perspetiva multidisciplinar e 
transdisciplinar (a nível biológico, histórico, geográfico, geológico, económico, antropológico, etc.); 

 Preparar trabalhos, tarefas, técnicas de pesquisa, fichas de recolha e registos, entrevistas, estratégias 
de tratamento da informação e outras atividades de desenvolvimento do projeto, de acordo com as 
temáticas, os contextos e os objetivos definidos; 

 Refletir criticamente sobre a cultura material e de consumo nos seus aspetos social, cultural, 
económico e ambiental, comparando os tempos antigos com os dias de hoje. 
 

 Pesquisa:   
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- Cada aluno ou grupo de alunos pode escolher atividades triviais (de caráter doméstico, laboral, 
cultural, social/ comunitário). Os alunos realizam pesquisa de campo na comunidade, entre os 
familiares e no seu circulo mais próximo sobre as temáticas escolhidas.  
- A pesquisa deve resultar em duas recolhas: as matérias, os utensílios, produtos, receitas, saberes e 
métodos para executar essas atividades no passado (antes da acessibilidade a produtos industriais) e, 
posteriormente, a pesquisa dessas práticas hoje (na atualidade). 
 

 Exemplos de atividades triviais para pesquisar: 
o a higiene corporal,  
o a preservação de alimentos,  
o as receitas gastronómicas, 
o o transporte e acondicionamento de água,  
o a cura de doenças,  
o a produção de cosméticos artesanais, 
o a exploração de plantas e vegetais, 
o a higienização de roupas e edifícios,  
o a execução de utensílios agrícolas,  
o a execução de utensílios domésticos,  
o a execução de utensílios decorativos,  
o a execução de utensílios culturais, lúdicos e de lazer,  
o a confeção de calçado e vestuário, 
o a exploração de leite e derivados,  
o a exploração e tratamento animal, 
o a tradição oral, 
o a produção de pão,  
o a produção de vinho,  
o a produção de azeite,  
o a produção de energia,  
o a exploração de minério, 
o a exploração mineral, 
o a construção habitacional,  
o as técnicas de comércio de alimentos e animais,  
o as técnicas de comunicação social,  
o as metodologias escolares e de aprendizagem, 
o os hábitos e costumes de convívio e relacionamento interpessoal,  
o os valores e regras de comportamento, 
o os protocolos sociais, 
o etc. 

 

 Debate - Esta primeira fase deve terminar com uma reflexão crítica e um debate onde se expõe o que 
se aprendeu e se discute: 

o o impacto ambiental, económico e social dos produtos que usamos; 
o a produção e utilização dos produtos; 
o o impacto cultural de utensílios sem origem; 
o por que desapareceram as práticas artesanais desses produtos; 
o o que se ganhou; 
o o que se perdeu; 
o Podemos reproduzir algumas dessas práticas? 
o a utilidade, funcionalidade e sustentabilidade dessas práticas e produtos artesanais na atualidade; 
o a importância do saber fazer tradicional no desenvolvimento sustentável; 
o Etc. 
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 Evento cultural: Exposição e mostra de trabalhos desenvolvidos pelos alunos; Palestra/ mesa 
redonda sobre o artesanato, o saber fazer tradicional e a sustentabilidade. 

 
 

2. 2ª fase- Mãos na Massa (com Artista Residente): 
 

 

 Materializar as artes ancestrais e dar-lhes vida contemporânea; 

 Instruir os participantes a trabalhar as várias formas de artesanato, com diferentes materiais, através 
de metodologias de ensino diversificadas; 

 Reproduzir práticas artesanais em contexto contemporâneo; 

 Criar produtos inovadores e de interesse atual; 

 Imprimir design contemporâneo e inovador aos produtos, utensílios e objetos criados; 

 Delinear estratégias para cativar o interesse e mobilizar os alunos a participar e envolver-se no projeto; 

 Integrar os artesãos nas atividades a desenvolver; 

 Desenhar estratégias de deteção de talentos e desenvolvimento de competências; 

 Desenvolver oficinas e workshops com artesãos. 
  

 Experiências com artista residente e artesãos em que os alunos se encontram com materiais e técnicas, 
como por exemplo: 
o Barro (modelagem e roda); Cestaria; Tecelagem… 
o É essencial que em cada experiência, independentemente da sua duração, cada aluno termine com 

um objeto acabado e utilitário. 
 
 

3. 3º fase- Património vivo: 
  

 

 Utilizar os produtos criados pelos participantes em atividades artísticas e eventos em comunidade; 

 Organizar eventos com instalações, exposições e apresentação de trabalhos que contribuam para 
promover a imagem da escola e do território; 

 Incluir os alunos na comunidade em exercício de cidadania ativa; 
 

 Envolvimento dos alunos num ritual ou celebração onde assumem parte ativa na execução ou 
produção de parte da festa (A Última Rota da Transumância); 

o Produção de artefactos pelos alunos para fazerem parte dessa celebração. 
o Nesta fase, é importante que os alunos sintam como a sua capacidade de realizar algo material, com as 

suas mãos contribui para construir algo maior e gerar um efeito comunitário significativo. 
 
 

 

 

Cronograma de atividades: 
 
1º fase- Atualização de saberes (em contexto DAC): 2º e 3º período do ano letivo 2020/2021 e 1º período do 
ano letivo 2021/2022 
2ª fase- Mãos na Massa (com Artista Residente): ano letivo 2021/2022 
3º fase- Património vivo (em comunidade): junho 2022 
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Metodologia de trabalho: 
 

 Depois de estudar este documento, cada professor interessado deverá averiguar qual o contributo/ 
participação que pode dar para o projeto em DAC, integrado no(s) programa(s) curricular(es), da(s) 
sua(s) disciplina(s)/ projeto(s), decidindo quais as turmas e os anos que poderá incluir; 
 

 A questão-chapéu deste programa é abrangente, pelo que é possível de ser trabalhada diretamente ou 
indiretamente nas diferentes áreas curriculares ou projetos existentes; 
 

 Não há indicações que impeçam a adaptação ou a reorganização cronológica das planificações 
curriculares, pelo que é possível adaptá-las em função do DAC, na medida que for possível; 
 

 Cada professor deverá propor (ou negociar com os alunos) as atividades e os objetivos que pretende 
desenvolver no âmbito da sua disciplina/ projeto, tendo em vista os objetivos gerais e o resultado final 
deste programa.  (Os estudos e recolhas patrimoniais deverão ser relacionados e enquadrados com os 
objetivos e os conteúdos programáticos das disciplinas/ projetos participantes, tendo em conta os 
objetivos e os conteúdos do DAC e do programa Artista Residente); 

 

 Para que este projeto resulte num estudo e num trabalho coeso e consistente, convém que o mesmo 
abranja todo o concelho de Castro Daire – importa que os alunos executem as suas tarefas por todo o 
território concelhio; 
 

 Em função das condições sanitárias atuais, resultantes da pandemia, é desejável que cada aluno ou 
grupo de alunos execute as diversas tarefas designadas pelos professores no âmbito da sua área de 
residência- aldeia e/ ou freguesia (ou outras áreas do concelho, desde que se justifique através do seu 
círculo familiar e comunitário ou das suas relações de proximidade); 
 

 Os alunos devem executar e focar a sua pesquisa no terreno, junto da comunidade; 
 

 Enquanto estivermos em fase de contingência devido à pandemia, devemos assegurar-nos que o 
desenvolvimento das atividades não compromete a segurança dos intervenientes nem o cumprimento 
das medidas emanadas pela DGS; 

 

 É de todo o interesse construir uma narrativa credível e fiel à realidade do património castrense, bem 
como recolher informações concretas e relevantes para o desenvolvimento do DAC. Como tal, para a 
fase de pesquisa e recolha, é importante registar os dados não só a nível escrito como audiovisual, pelo 
que será importante definir estratégias de ação, produzir fichas ou orientações de trabalho organizadas 
e entrevistas bem preparadas, com perguntas bem selecionadas e dirigidas, para serem filmadas, feitas 
a artesãos, familiares e outros membros da comunidade; 

 

 Para que não haja sobreposição e repetição de tarefas e atividades, para que todos tenhamos 
conhecimento do curso do projeto e para a organização da equipa PNA neste processo, solicita-se que 
cada professor preencha a grelha de adesão ao DAC, que é simultaneamente uma planificação, onde 
deverá ser feita uma breve descrição do seu plano e contributo para o DAC. Seguidamente, esse 
documento deverá ser enviado para o mail  pna@aecastrodaire.com. 
 

 Após o envio das planificações por parte de cada professor, será criado um documento aglutinador 
com as informações recebidas. Esse documento será enviado e partilhado com todos os professores 
participantes, permitindo uma maior articulação, cooperação e desenvolvimento do projeto a nível 
interdisciplinar e transdisciplinar. 

mailto:pna@aecastrodaire.com
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Informação relevante sobre o território para a planificação de atividades: 
 

 Constituição do concelho de Castro Daire  
(16 freguesias e União de freguesias e respetivas aldeias): 
 

 Almofala- Almofala, Bustelo- confina com concelho de Tarouca e serra de Santa Helena; 

 Património- Igrejas, capelas, museu, cruzeiros, parques de merendas, serra, moinhos, fornos, 
lagares, fontes, canastros, artesanato (tecelagem de linho e lã, serralharia…) 

 
 Cabril- Sobreda, Moimenta, Levadas, Tulha Nova, Tulha Velha, Grijó, Outeirinho, Arrifana, Santarém, 

Crasto, Ameal, Mosteiro, Vila Maior, Lodeiro, Vitoreira, Pereiró- localizada no Vale do Paiva, confina 
com concelho de Arouca; 

 Património- igrejas, capelas, castro pré-romano, minas de volfrâmio, vistas panorâmicas, praias 
naturais, moinhos, fornos, lagares, canastros, fontes, artesanato (fabrico de campainhas/ 
chocalhos) 

 
 

 Castro Daire- Arinho, Baltar, Braços, Custilhão, Farejinhas, Fareja, Folgosa, Lamelas, Mortolgos, 
Mosteiro, Santa Margarida, Vale de Matos, Vila Pouca; 

 Património- atividades económicas, feiras, festas, igrejas, capelas, palacetes, museus, 
instituições, monumentos, natureza- Lugar da Pombeira, praia fluvial de Folgosa, moinhos, 
fornos, lagares, canastros, fontes, artesanato (cestaria; escultura em granito- Vila Pouca; 
tamancaria- Baltar; artesanato em madeira- Folgosa e Farejinhas) 

 
 Cujó 

 Património- igreja, capelas, santuários, cruzeiros, canastros, moinhos, fornos, lagares, fontes, 
artesanato (mantas de farrapos e lã, tamancaria, carpinteiros, pedreiros, alfaiates) 
 

 Gosende- Campo Benfeito, Codeçal, Cotelo, Gosende, Gosendinho, Peixeninho, Rossão; 

 Património- Serra de Montemuro, centro de biodiversidade, feiras, igreja, capelas, santuários, 
parque de merendas, Teatro, moinhos, lagares, fontes, canastros, cruzeiros, artesanato 
(tecelagem de linho e burel, bordados em linho, cestaria) 
 

 Mões- Arcas, Canado, Casais de D. Inês, Codeçais, Courinha, Granja, Grijó, Malhada, Portela, Rabaçosa, 
Soutelo, Vila Boa, Vila Franca- banhada pelo rio Paiva; 

 Património- atividades económicas, instituições, feira medieval, igreja, capelas, pelourinho, 
casas brasonadas, praias fluviais, moinhos, lagares, fornos, canastros, fontes, artesanato 
(latoaria) 

 
 Moledo- Adenodeiro, Água de Alte, Balteiro, Casais do Monte, Cela, Coura, Covelo de Paiva, Lamas, 

Moita, Moledo, Nogueira, Vila Meã – confina com concelho de Viseu; 

 Património- atividades económicas, instituições, igreja, capelas, Penedo com inscrição romana, 
lagares, fornos, fontes, canastros, artesanato (tanoaria- Moita); 

 
 Monteiras. Carvalhas, Colo de Pito, Eido, Monteiras, Relva- sopé da serra de Montemuro; 

 Património- Igreja, capelas, cruzeiro, museu, Santuário da Nºa Sra da Ouvida, feira anual, 
Penedo da Moura, moinhos, fornos, lagares, fontes, artesanato (“Combate ao Frio”- Artesanato 
da Relva); 

 
 Pepim- Pepim, Mosteiro, Outeiro, Vale de Carvalho, Quintas; 
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 Património- Igreja, capelas, Lugar do Talegre, fornos, lagares, canastros, artesanato (confeção 
de meias de lã); 

 
 Pinheiro- Cetos, Desfeita, Moção, Pereira, Pinheiro, Portela de Ribas, Póvoa, Póvoa de Montemuro, 

Ribas, Trancoso, Várzea Longa, Vila Nova, Vila Seca- vale do Paiva; 

 Património- Instituições, igreja, cruzeiro, praias naturais, Serra de Montemuro, moinhos, 
fornos, lagares, canastros, fontes, artesanato (tecelagem de linho, colchas de farrapão, 
tamancaria, cestaria, rendas e bordados); 

 
 São Joaninho 

 Património- instituições, igreja, capelas, cruzeiros, parque de merendas, eiras, moinhos, fornos, 
lagares, fontes, canastros, artesanato (meias de lã, tamancaria, carros de bois e jugos, 
carpinteiros); 

 
 União de Freguesias de Mamouros, Alva e Ribolhos- Carvalhal, Casal, Mamouros, Mata Negra, Moinho-

Velho, Ribolhinhos, Termas do Carvalhal; Alva, Boa Vista, Carvalha de Alva, Corredoura, Estrada, Fundo 
Vila, Marinheira, Ponte, Serrinha, Souto; Cocha, Rebentina, Ribolhos, S. Domingos, Soalheira 

 Património- atividades económicas, igrejas, capelas, santuários, Termas, moinhos, fornos, 
lagares, canastros, fontes, artesanato (linho, tanoaria, carros de bois, olaria do barro preto); 

 
 União de Freguesias de Mezio e Moura Morta- Cimo de Aldeia, Eido, Mezio, Rua, Vale Abrigoso, Moura 

Morta- Serra de Montemuro; 

 Atividades económicas, Igrejas, Capelas, museu, Penedos, Cama da Moura, Cruzeiros, ponte 
romana, fontes, moinhos, fornos, canastros, regadios, artesanato (tecelagem de lã e linho, 
bordados, tamancaria, miniaturas em madeira, cestaria, trapologia, trabalhos em croché, 
camisolas e meias de lã) 

 
 União de Freguesias de Parada de Ester e Ester- Corga de Água, Eiriz, Ilha, Laboncinho, Meã, Mós, 

Outeiro de Eiriz, Parada de Ester, Sobrado, Vila, Quinta da Portelinha; Braceiro, Ester, Ester de Cima, 
Faifa, Paçô, Ribeira, Vilarinho- vale do Paiva, Serra do Montemuro; 

 Património- atividades económicas, igrejas, capelas, cruzeiros, casas senhoriais, praias naturais, 
vistas panorâmicas, Portas do Montemuro, minas da Pombeira, telhados típicos em ardósia, 
moinhos, fontes, fornos, lagares, canastros, artesanato (tecelagem de linho, tanoaria, confeção 
de meias de lã) 

 
 União de Freguesias de Picão e Ermida- Picão, Bogalhão, Carvalhosa, Codeçais, Ermida, Seara, 

Sobradinho, Vilar- serra de Montemuro, vale do Paiva; 

 Património- igrejas, capelas pisões, Mata do Bogalhão, Mosteiro da Ermida, fontes, moinhos, 
lagares, fornos, canastros, Parque Eólico, artesanato (tecelagem de linho e bordados em linho, 
cestaria, confeção de meias em lã) 

 
 União de Freguesias de Reriz e Gafanhão- Carvalhal, Casal, Casal Bom, Cortinhas, Escabriada, Fandinga, 

Fonte do Seixo, Ínsuas, Midões, Póvoa, Póvoa do Veado, Quintas (Carriça, Boa Vista, Mota, Redouça, 
Fontainhas, Insuas, Rodes, Souto Pinheiro, Aguincho, Azinheiro, Fundo do Lombo, Prado, Rabelo, 
Pensais), Reriz, Savariz, Solgos, Veado; Além do Rio, Avô, Cabeços, Casal, Gafanhão, Grijó, Lobízios, 
Lomba da Avó, Lomba dos Ferreiros, Paçal, Raso, Santo Estêvão, Vila, Vinha Dorna- vale do Paiva; 
confina com concelho de São Pedro do Sul; 

 Património- Igrejas, capelas, cruzeiros, museu, vistas panorâmicas, praias naturais, moinhos, 
fornos, fontes, lagares, canastros, artesanato (cestaria, artigos feitos em junco) 
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Site do PCE/ PNA Castro Daire:  https://aecastrodaire.wixsite.com/casadopatrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para além destas referências, todas as freguesias têm património gastronómico, agricultura, pecuária, 
folclore, tradição oral, biodiversidade. 

 
 
 

Apresentação do projeto:  
Exposições; instalações; apresentação e publicação de trabalhos e atividades; entrevistas; palestras; debates; 
workshops, oficinas; atividades e eventos artísticos e culturais. 
 

Avaliação do projeto:  
Questionários; entrevistas; fichas/ grelhas de avaliação, auto, heteroavaliação e coavaliação; feedback da 
comunidade envolvida. 
 

https://aecastrodaire.wixsite.com/casadopatrimonio

