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Atividade_1.º ENCONTRO CULTURA E DESENVOLVIMENTO LOCAL_20 de julho
No 1.º Encontro Cultura e Desenvolvimento Local pretende-se associar a pesquisa e exploração
interdisciplinar, o lazer e partilha de conhecimentos com a comunidade local através de uma abordagem
geográfica – território, população, metodologia e instrumentos de observação/investigação em
geografia; antropológica – trabalho de campo, os métodos de investigação em antropologia, teoria
antropológica; ecológica – questões ambientais; histórica – história local no contexto global; económica
– economia e cultura local; artística – visual e sonora. Sugere-se a utilização das tecnologias da imagem
e do som para o registo da observação e tecnologias informáticas e a internet para análise e
comunicação dos resultados da atividade.

Objetivos
•
•
•
•

Propor aos participantes a utilização das imagens e dos sons no reconhecimento e comunicação da
Cultura e Desenvolvimento Local.
Caracterizar o local (território, população, cultura e desenvolvimento local).
Escutar as vozes locais e participar em suas iniciativas.
Estimular o debate em torno da experiência vivida na atividade.

Público





População local
Estudantes e investigadores das instituições de ensino superior – Universidades e Centros de
Estudos.
Participantes que desenvolvem atividades de campo (montanhismo, caminhada, percurso turísticoculturais, percursos urbanos).
Professores e outros agentes culturais.

Programa
10h45 – Receção aos participantes (Sede da Junta de Freguesia de S. Lourenço da Montaria).
11h00 –Visita à sede do Núcleo Museológico dos Moinhos de Água da Montaria.
11h30 – Passeio até à Mãe da Água, no rio Âncora (início do sistema de canalização de partilha da água
de rega do Lugar de Espantar).
Almoço (farnel levado pelos participantes).
13h30 – Visita aos Moinhos de Espantar. Conversa com um comparte que explicará o funcionamento do
moinho e o processo de divisão da água de rega.
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14h15 – Passagem na Casa do Relógio. Conversa com um comparte sobre a sua função.
14h45 – Passagem no Calvário e visita aos Moinhos do Lugar da Costa. Conversa com a D. Etelvina, da
Casa da Chão.
15h30 – Regresso ao Largo do Souto e deslocação/visita ao espaço destinado ao alojamento.
17h30 – Lanche com produtos locais.
17h00 às 19h00 – Encontro Cultura e Desenvolvimento Local (Centro de Convívio).
Debate orientado por José da Silva Ribeiro – CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual da
Universidade Aberta.

Sugestão
Depois do Encontro Cultura e Desenvolvimento Regional, participe no jantar de convívio e
nas atividades da noite
20h00 – Jantar (cabrito à Serra d’Arga ou, em alternativa, lombo de porco assado).
22h00 – Projeção do documentário Desafios, no Largo do Souto.
23h00 – Baile de Concertinas à Moda Antiga (Largo do Souto)

Informações
Percurso de Reconhecimento Local: Largo do Souto, Mãe de Água, Moinho de Espantar, Casa do
Relógio, Calvário, Moinhos do Lugar da Costa e Largo do Souto).
Caminhos: caminhos rurais.
Dificuldade: fácil.

Recomendações:
Farnel para o almoço;
Calçado e roupa confortável e adequado à época (por vezes, as noites são frias);
Saco cama para quem quiser dormir no espaço disponibilizado pela junta de freguesia (inscrição prévia)
ou tenda de campismo.

Alojamento - Como não existe oferta de alojamento em S. Lourenço da Montaria, os participantes no
1.º Encontro Cultura e Desenvolvimento Local que queiram pernoitar na freguesia poderão ficar
alojados, gratuitamente, no dia 20 (sábado), em edifícios cedidos pela Junta de Freguesia para o efeito:
Escola Primária e Sede do Grupo Etnográfico de S. Lourenço da Montaria. Os interessados partilharão
as salas disponíveis com outros interessados. Devem manifestar essa vontade na ficha de inscrição (a
oferta é limitada) e fazer-se acompanhar por saco cama.
Poderão, também, caso queiram, acampar num local a indicar pela organização.
OPÇÕES DE INSCRIÇÃO
A – Reconhecimento local e debate – 10.00€

B - Reconhecimento local, debate e jantar – 20.00€

+ Informações ao-norte@nortenet.pt 00351 258 821 619 - 00351 962834852 (Rui Ramos)
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