
Programa: Memórias do Território 

2.º Encontro de História Local 

18 e 19 de maio de 2012 

 

Dia 18 de maio, sexta-feira: Conferências 

Manhã 

09h30 Receção aos participantes (Inscrição gratuita) 

10h00 Sessão de abertura 

10h30 Remontando ao século XII: Dom Gueda Mendes e o cálice oferecido ao mosteiro de 

S. Miguel de Refojos, Manuela Alcântara 

(Investigadora do Centro de Investigação sobre as ciências e tecnologias das Artes – 

CITAR) 

11h15 Pausa para café 

11h45 A arte nas terras de Cabeceiras de Basto nos séculos XVII e XVIII, Eduardo Pires de 

Oliveira 

(Doutor em História de Arte pela Universidade do Porto) 

 12h30 Pausa para almoço (almoço livre) 

Tarde 

14h30 A EMEF na reabilitação e restauro de comboios históricos, Carlos Machado 

(Engenheiro Mecânico, Diretor Adjunto do Parque Oficinal da EMEF) 

15h15 Fontes de Informação e Estudos Locais na Era da Informação: desafio e perspetivas, 

Armando Malheiro da Silva 

Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Docente na 

Licenciatura e Mestrado em Ciência da Informação e no Programa Doutoral Informação e 

Comunicação em Plataformas Digitais 

16h00 A Festa das Papas em Gondiães: uma tradição que se perpetua, Isabel Maria 

Fernandes 

(Responsável pelo Museu das Terras de Basto, Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto) 

16h45 Pausa para café 

17h15 Visita ao Núcleo Ferroviário 

 

Dia 19 de maio, sábado: Visita ao Património 

Manhã 

09h45 Partida da Praça Francisco Xavier de Almeida Barreto (Mercado Municipal) 

10h00 Partida para Bucos 

10h30 Chegada a Bucos. Visita à Casa da Lã 

11h00 Passeio pela aldeia de Bucos 

11h00 Visita ao fumeiro de Dona Ana Brás 

12h00 Visita ao espigueiro de Carrazedo 

 13h00 Chegada a Cabeceiras. Almoço livre 

Tarde 14h30 Visita ao mosteiro de S. Miguel de Refojos de Basto (inclui igreja, núcleo de arte 



sacra, claustro, coro alto, ouvidoria e salão nobre) 

16h00 Visita aos jardins da Casa de Pielas, em Painzela 

17h00 Chegada a Cabeceiras de Basto 

 

 

 

Conferências 

 

 

Remontando ao século XII em Terras de Basto: D. Gueda Mendes e o cálice oferecido ao 

Mosteiro de S. Miguel de Refojos 

Manuela Alcântara 

Investigadora do Centro de Investigação sobre as Ciências e Tecnologias das Artes (CITAR), através do Centro 

Interpretativo da Ourivesaria do Norte de Portugal (CIONP) 

 

Após uma breve introdução sobre o conceito de “tesouro nacional” enquanto forma de património móvel 

privilegiado, a nossa atenção incidirá sobre o cálice de prata dourada oferecido em 1152 por D. Gueda 

Mendes, contemporâneo de D. Afonso Henriques e destacado membro da nobreza, ao Mosteiro de S. 

Miguel de Refojos de Basto. Serão sucessivamente focadas a pessoa do doador, as diversas hipóteses 

acerca do centro de fabrico e do autor do cálice, e a transferência deste para Coimbra. A terminar a 

comunicação, será feita uma análise estética da obra nos planos formal, decorativo e simbólico, em 

comparação com outros exemplares de ourivesaria do século XII existentes no nosso país. 

 

A arte nas terras de Cabeceiras de Basto nos séculos XVII e XVIII 

Eduardo Pires de Oliveira 

Doutorado em História de Arte pela Universidade do Porto 

 

Analisa-se a partir de um levantamento documental feito no Arquivo Distrital de Braga e de um rápido 

percurso por algumas das freguesias, a arte produzida na área do concelho de Cabeceiras de Basto. 

 

A EMEF na reabilitação e restauro de Comboios históricos 

Carlos Machado 



Engenheiro Mecânico, Diretor adjunto do Parque Oficinal da EMEF 

 

2010 foi um ano de ouro no panorama da museologia ferroviária portuguesa, com a execução de dois 

projetos relevantes para a Fundação Museu Nacional Ferroviário, os quais entre outros, a EMEF - PON 

Contumil tem a honra de vir concretizando. 

Um deles foi a exibição na Holanda, no âmbito duma exposição no Museu de Utreque do Comboio Real 

português do Sul e Sueste, após extenso restauro. 

O outro é a recuperação dum conjunto de seis veículos ferroviários, emblematicamente designados por 

Comboio Presidencial, iniciada em novembro do ano referido, e que prossegue atualmente devendo 

finalizar-se em breve. 

É deste ultimo projeto de recuperação de grande envergadura, exigente, minucioso e detalhadíssimo que 

nos propomos falar, enquadrando historicamente a composição desde o tempo da Monarquia ate aos 

dias de hoje, e votada quase na totalidade ao abandono e degradação ou pelo menos em utilização bem 

diferente do fim para o qual foram construídos, variando o seu estado do razoável ao existencial próximo 

do zero. 

 

Fontes de informação e estudos locais na Era da Informação desafio e perspetivas 

Armando Malheiro da Silva 

Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Docente na Licenciatura e Mestrado em 

Ciência da Informação (iniciativa conjunta das Faculdade de Letras e Engenharia da UP) e no Programa Doutoral 

Informação e Comunicação em Plataformas Digitais (iniciativa conjunta das Universidades do Porto e Aveiro) 

 

A Era da Informação em que já nos encontramos, embora num fase de transição alucinante e indefinida, 

está a mexer com nossas vidas, nossas práticas quotidianas, nossas certezas e mentalidades, não 

admirando por isso que esteja a mexer, também, nos modos como desde, pelo menos, o séc. XIX foram 

sendo construídos os Estudos Locais e nos meios como esses estudos foram sendo divulgados – 

especialmente através da monografia local publicada em livro, artigos ou fascículos publicados em jornais 

locais e a edição de revistas e boletins culturais. Desse modelo de produção e divulgação até ao que hoje 

se impõe por razões económicas e de plasticidade infocomunicacional vai uma distância imensa a que 



não podemos ser mais indiferentes. Nesta comunicação descreve-se o desafio premente que está posto 

e desenham-se perspetivas de resposta a curto e médio prazo. 

 

A Festa das Papas em Gondiães: uma tradição que se perpetua 

Isabel Maria Fernandes 

Responsável pelo Museu das Terras de Basto / Técnica Superior do Museu de Alberto Sampaio 

 

Dá-se a conhecer uma festividade religiosa de origem remota em honra do mártir S. Sebastião. Reza a 

lenda, e algum fundo de verdade deve ter, que num momento de calamidade a população se socorreu do 

mártir S. Sebastião, que sabemos advogado da peste, para os ajudar a resolver tão grave problema. 

Como receberam a proteção do Santo e conseguiram sair da crise, a população decidiu fazer, no dia 

dedicado à sua evocação, uma festa onde a comida e a bebida (sinal de abundância que se deseja 

permanente) são servidas a todos que o vierem honrar. 

Nas semanas que antecedem o dia da festa 20 de janeiro, a comunidade começa com os preparativos 

para a festa. No dia, para além da cerimónia religiosa e da procissão, realiza-se uma refeição comunitária 

onde se partilha as papas, o vinho e o entrecosto. 

 


