
Apoios:  

ACONTECE in loco… MONTANHA DO ALTO MINHO 

DIAS DE CAMPO 

 

O Acontece in loco – Montanha do Alto Minho decorrerá nos dias 21 e 22 de outubro 
de 2017. O programa centra-se nas problemáticas e oportunidades que se colocam 
atualmente às aldeias de montanha do Alto Minho, proporcionando experiências in 
loco e tertúlias que se pretendem participadas e informais.  

As aldeias de montanha do Alto Minho têm vindo a registar um acentuado 
despovoamento, mas são ainda aldeias vivas, habitadas, com a presença de 
comunidades e atividades tradicionais, com uma cultura e identidade próprias. À 
medida que estas aldeias vão perdendo população e envelhecendo, a sociedade 
envolvente está a valorizar cada vez mais o património natural e cultural que aqui 
existe. Perante as oportunidades que essas novas procuras sociais representam, será 
possível reverter o despovoamento e recuperar dinamismo económico à escala local? 
Que opções devem ser tomadas, ao nível local e regional, para que os sistemas locais 
tradicionais das aldeias de montanha se possam transformar em sistemas socio-
ecológicos dinâmicos, com sustentabilidade económica, social e ambiental, e com 
comunidades conscientes do alto valor que os seus recursos representam para a 
sociedade?  

Os Dias de Campo combinam, de forma inovadora, um conjunto de interações e 
experiências de imersão nas realidades locais do Mezio e de Sistelo, proporcionando o 
contacto direto com os espaços e com os empreendedores e atores locais, aliando 
ainda a componente do debate e reflexão em tertúlias animadas por protagonistas 
locais e por investigadores convidados. Esta iniciativa ambiciona ser um impulso 
positivo para a reinvenção destas comunidades, ao contribuir para um conhecimento 
mais profundo, mais vivo e mais próximo sobre os territórios e comunidades locais de 
montanha. Inspira-se na tradição dos dias de campo da Sociedade Portuguesa de 
Estudos Rurais.  

Importante: A participação nas atividades e nas tertúlias dos Dias de Campo é livre e 
gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. O custo das refeições fica a cargo dos 
participantes, mediante inscrição e pagamento. Contactos para inscrições e 
informações: portadomezio@ardal.pt; 258 510 100 | 258 522 157.  

 

Organização: Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(ESA-IPVC), Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima (ARDAL) e 
Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais (SPER) 
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Objetivos:  

1) Oferecer a cada participante experiências de interação e aprendizagem, de forma 
informal e aprofundada, com as pessoas e comunidades do Mezio e de Sistelo, na 
Montanha do Alto Minho, partilhando do seu passado, presente e futuro, e 
usufruindo da paisagem, natureza e cultura local.  

2) Contribuir para dar visibilidade e para aumentar a perceção pública – interna e 
externa – dos processos de empreendimento e de inovação em curso nas aldeias.  

3) Registar e documentar os processos de mudança em curso através da elaboração 
de uma publicação com base nos debates e leituras realizados, complementado 
com a realização de um vídeo.   

 

Públicos-alvo:  

1) População residente e empreendedores das aldeias de montanha do Alto Minho.  

2) Responsáveis por autarquias, associações e cooperativas de territórios rurais.  

3) Investigadores, docentes, técnicos e estudantes ligados à área dos estudos rurais 

4) Operadores turísticos e empresários do turismo rural e de natureza; membros de 
ONG Ambientais.  

5) Cidadãos interessados no desenvolvimento das aldeias de montanha.   
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Programa detalhado 

DIA DE CAMPO 1: NATUREZA, MONTANHA E DESENVOLVIMENTO - MEZIO 

9h30 – Sessão de abertura na Porta do Mezio – Parque Nacional da Peneda-Gerês  

10h30 – Caminhada pela serra, rebanhos e gestão de combustível em áreas baldias.  

13h00 -  Piquenique na serra*   

15h00 -  Tertúlia: os sistemas agro-silvo-pastoris em espaços de alto valor natural  

Os sistemas agrícolas tradicionais, a biodiversidade e o desenvolvimento rural.  (José 
Manuel Lima Santos, Instituto Superior de Agronomia -Universidade de Lisboa) 

A nova silvo-pastorícia e os baldios de alto valor natural – que mudanças? Que 
viabilidade futura? José Pedro Araújo (ESA/IPVC, investigador), Hugo Novo (Quinta 
Lógica, empreendedor), Joaquim Dantas (Território com Vida, empreendedor). 

18h00 - Mãos nas Lãs – Oficina 100% Serra D’Arga -   Maria Luisa Manso/Aida Pires  

19h30 - Tertúlia Gastronómica – Sabores do Parque* - temperada por conversa com o 
Joaquim Dantas sobre os seus projetos de gastronomia slow-food e ecogastronomia.  

DIA DE CAMPO 2– PAISAGEM CULTURAL, MONTANHA E DESENVOLVIMENTO - SISTELO 

9h30 – Sistelo – inovar para revitalizar.  

LOCAL: Centro Cultural e Recreativo de Sistelo  

10h30 - Uma manhã passeando pelos lugares e socalcos de Sistelo – Sítio de Interesse 
Nacional / Monumento Nacional, num percurso interpretado por Fernando Barros 
(arquiteto/investigador, FAUP) 

13h -  Almoço em Sistelo, saboreando a gastronomia local*  

15h – Sistelo:  oficina de inovação social  

Partilha de ideias, preocupações e esperanças sobre Sistelo e sobre os passos a dar 
para organizar e integrar as pessoas, as entidades e as atividades que valorizam o 
território e motivam as suas gentes, envolvendo todos aqueles que acreditam que é 
possível e importante manter as aldeias de montanha do Alto Minho vivas, 
desenvolvidas, coesas e com consciência do elevado valor dos seus recursos culturais, 
naturais e paisagísticos.  

18h – Despedidas e encerramento.  
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QUADRO SINÓPTICO do ACONTECE in loco – MONTANHA DO ALTO MINHO 

DIAS DE CAMPO 

Dia 1 

Sábado, 21/10/2017. PORTA DO MEZIO 

Dia 2 

Domingo, 22/10/2017. SISTELO 

9h30 SESSÃO DE ABERTURA – Porta do Mezio 9h30 – OFICINA INOVAR PARA REVITALIZAR  - 
Sistelo 

10h30 Caminhada pela Serra com o rebanho  10H30 Percurso interpretado do património 
paisagístico e cultural de Sistelo 

13h Piquenique*  13h Almoço em Sistelo, com gastronomia 
regional.*  

TARDE 

15H- TERTÚLIA Os sistemas agro-silvo-
pastoris em espaços de alto valor natural 

TARDE 

15h OFICINA DE INOVAÇÃO SOCIAL: Sistelo - 
inovar para revitalizar   

18H - Mãos na lã  - Projeto 100% Serra D’Arga 

19H30 TERTÚLIA GASTRONÓMICA – Sabores do 
Parque* 

18 h DESPEDIDAS E ENCERRAMENTO 

*O custo das refeições (piquenique de sábado ao almoço, tertúlia gastronómica de ao 
jantar de sábado e almoço de domingo, em Sistelo) fica a cargo dos participantes, 
mediante inscrição e pagamento. Contactos para inscrições e informações: 
portadomezio@ardal.pt; 258 510 100 | 258 522 157.  

 


