
Programa: Memórias do Território 

3.º Encontro de História Local 

17 e 18 de maio de 2013 

 

Dia 17 de maio, sexta-feira: Conferências 

Manhã 

09h30 Receção aos participantes (Inscrição gratuita) 

09h45 Sessão de abertura 

10h00 A rede de Museu e Sítios do Ave, Paulo Costa Pinto 

(Gestor de Projetos de Cultura e Turismo na Comunidade Intermunicipal do Ave) 

10h30 Camilo Castelo Branco por Terras de Basto: Breve reflexão, José Manuel Oliveira 

(Bibliotecário e Conservador da Casa de Camilo) 

11h15 Pausa para café 

11h45 As casas da Taipa, de António Pereira, fortes, com muro e torre, Ana Maria Magalhães 

de Sousa Pereira 

(Investigadora em Historiadora da Arte) 

 12h30 Pausa para almoço (almoço livre) 

Tarde 

14h30 São Bartolomeu: A ordem e o caos na Ponte de Cavez, Albertino Gonçalves 

(Professor Associado com Agregação da Universidade do Minho) 

15h15 Aspectos da recuperação do núcleo pictórico do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, 

Olga e Pedro Santa Bárbara 

(Sócios-gerentes da empresa Oficinas Santa Bárbara, Conservação, Restauro e 

Divulgação de Bens Culturais, Lda.) 

16h00 Pausa para café 

16h30 Mulheres de um Tempo sem Tempo, Helena Cardoso 

(Designer de moda. Integrou, em 1987, o projecto “Formação, Capacitação Profissional de 

Mulheres”, da Comissão da Condição Feminina) 

 

 

  



Dia 18 de Maio, sábado: Visita ao Património 

O município de Cabeceiras de Basto disponibiliza gratuitamente um autocarro com 50 lugares (inscrições limitadas 

ao número de lugares existentes. Há também a possibilidade de fazer o percurso em carro próprio). 

O almoço do dia 18 será no restaurante Botas, em Arosa, custando 12 euros por pessoa. 

Manhã 

09h00 Ponto de Partida: Museu das Terras de Basto: Núcleo Ferroviário de 

Arco de Baúlhe 

09h15 Inauguração, no Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe, da 1:ª fase da 

pista de comboios em miniatura. Linhas e material circulante doado 

através de mecenato pela empresa FERESPE: Fundição de Ferro e Aço, 

Lda. Trabalho que começou a ser desenvolvido em 2012, em colaboração 

com os professores e alunos do Externato de S. Miguel de Refojos, e que 

se continuará a desenvolver nos próximos anos. 

10h00 Visita à Casa da Lã 

10h40 Saída de Bucos 

11h00 Casa da Taipa 

11h40 Núcleo de Arte de Sacra do Mosteiro de Refojos. Visita ao núcleo de 

pinturas seiscentistas 

12h10 Partida para Arosa 

 12h45 Almoço no Restaurante Botas (Arosa) 

Tarde 

14h00 Passeio a pé pela aldeia 

15h30 Visita à Casa da Ponte, Capela e às pontes de Cavez 

16h00 Restaurante Botas. Demonstração e prova do fabrico de cavacas e 

rosquilhos 

 17h00 Vista à sede do rancho folclórico «Os camponses de Arosa» 

 

  



Conferências 

 

A rede de Museu e Sítios do Ave 

Paulo Costa Pinto 

Gestor de Projetos de Cultura e Turismo na Comunidade Intermunicipal do Ave 

Trata-se de um projeto intermunicipal que pretende apoiar os museus da NUT III Ave enquanto estruturas 

fundamentais para a preservação das identidades locais, para a dinamização cultural enraizada das 

comunidades onde se inserem e para uma qualificação da oferta turística da região. A Rede de Museus e 

Sítios do Ave foi já aprovada pelo Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal.  

Reconhecendo que a diversidade entre os 38 museus do território é naturalmente grande, porque 

possuem estatutos e missões diferentes, importa no entanto que duas frentes sejam particularmente 

atendidas e apoiadas, sejam os museus pequenos ou grandes: o trabalho de inventário e a conservação 

(quer preventiva quer curativa). 

 É o trabalho nessas frentes que confere solidez e credibilidade ao labor de apresentação e dinamização 

que estes museus podem entretanto desenvolver. 

 

  



Camilo Castelo Branco por Terras de Basto: Breve reflexão 

José Manuel Oliveira 

Bibliotecário e Conservador da Casa de Camilo 

Fixando residência em Friúme por casamento com Joaquina Pereira de França, Camilo Castelo Branco 

palmilhou as terras circunvizinhas, com destaque  para Cavez e Refojos de Basto. 

Posteriormente, ao convocar para alguns dos seus textos literários a paisagem física e humana dessa 

região, o romancista de São Miguel de Seide vai inspirar-se sobretudo nas memórias da sua juventude. 

 

As casas da Taipa, de António Pereira, fortes, com muro e torre 

Ana Maria Magalhães de Sousa Pereira 

Investigadora em Historiadora da Arte 

 

A “colagem” de edifícios de diferentes épocas confere à Quinta da Taipa uma especificidade que permite 

identificar tipologias de arquitetura dos séculos XIV, XVI e XVII. A torre medieval, o paço quinhentista e a 

residência do século XVII convivem e assumem uma dignidade que poderia ter sido anulada pelos 

elementos vernaculares que atualmente os unificam. Ao invés, o conjunto de edifícios imprime ainda hoje 

a sua marca continuando a ler-se como residência fidalga. 

Convém lembrar que esta estirpe dos Pereira, Senhores de Basto, pertenceram à mais elevada nobreza, 

muito próximos do poder real de quem receberam honras e distinções. D. João I doou-lhes Baltar e 

Paços, seu filho D. Duarte atribuiu-lhes propriedades em Pinhel e D. Afonso V concedeu-lhes a jurisdição 

do Couto de Tuías e de Canaveses. 

 

 

 

São Bartolomeu: A ordem e o caos na Ponte de Cavez 

Albertino Gonçalves 

Professor Associado com Agregação da Universidade do Minho 



 

A ponte de Cavez, sobre o rio Tâmega, separava, e ligava, as províncias do Minho e de Trás-os-Montes. 

Numa margem, uma fonte milagrosa de água sulfurosa; na outra, uma capela com uma imagem 

exorcista. A ponte ergue-se ao mesmo tempo como ponto de passagem, de transição, e lugar de 

confronto, de perda. Tudo à guarda de São Bartolomeu, “santo infesto a satanás”, que traz acorrentado 

mas que, por distração ou não, anda, às vezes, à solta, como na noite de 23 para 24 de Agosto, dita de 

São Bartolomeu. Em suma, a luta trágica da ordem e do caos. São ingredientes mais do que suficientes 

para que crenças e rituais notáveis transbordem deste imenso caldeirão simbólico. A conferência centrar-

se-á na simbologia das crenças e dos rituais observáveis durante a festa de São Bartolomeu de Cavez. 

 

Aspectos da recuperação do núcleo pictórico do Mosteiro de S. Miguel de Refojos 

Olga e Pedro Santa Bárbara 

Sócios-gerentes da empresa Oficinas Santa Bárbara, Conservação, Restauro e Divulgação de Bens Culturais, Lda. 

 

A intervenção de conservação e restauro de nove pinturas sobre tela (onde se incluem duas bandeiras 

procissionais de dupla face) foi um desafio devido ao estado de degradação, com numerosas e 

diversificadas patologias que lhe alteravam a leitura cromática e iconográfica, pondo mesmo em causa a 

sua sobrevivência física. Como em qualquer intervenção deste género, grande parte do processo de 

recuperação fica oculta, ou é mesmo desconhecida, a quem investiga estes documentos iconográficos ou 

simplesmente aprecia a sua beleza estética e o seu significado histórico. O objectivo desta comunicação 

é dar a conhecer as particularidades desse processo de recuperação em cada pintura e as intervenções 

efectuadas para a sua conservação futura. 

 

 

Mulheres de um Tempo sem Tempo 

Helena Cardoso 



Designer de moda. Integrou, em 1987, o projecto “Formação, Capacitação Profissional de Mulheres”, da Comissão 

da Condição Feminina 

 

Cheguei, abri as arcas e houve uma troca de saberes entre nós mulheres, provenientes do fundo dos 

tempos e memórias já quase perdidas. 

O isolamento, desertificação que tanto dói quando se percorre estas pequenas comunidades, onde o 

universo feminino tanto pesa, a cultura de um quotidiano de necessidade e utilidade (fiar, tecer, bordar...) 

leva-as a manter saberes ancestrais até aos dias de hoje. 

Guardiã de uma cultura, a mulher rural, tão esquecida, merece o nosso respeito e atenção. 

Sinto que a experiência de trinta anos de trabalho nesta área me leva a dizer que Portugal não mudou... 

Seguir-se-ão algumas histórias, testemunhos de mulheres de um tempo sem tempo. 

  



Para que saiba: 

Grupo dos Amigos do Museu de Terras de Basto 

Está para breve a formalização do Grupo dos Amigos do Museu de Terras de Basto. Trata-se de uma 

associação que, em colaboração com a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e o Museu das Terras 

de Basto, procurará apoiar este na realização da sua missão. Para que esta associação possa dar frutos 

precisa do apoio de todos aqueles que gostam do Museu e do riquíssimo património cultural de 

Cabeceiras de Basto. Seja sócio, colabore! 

Pode fazer a sua inscrição no Museu das Terras de Basto. 

 

Mercadinho dos Sabores e dos Saberes (Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe, 22 de Junho, Sábado 

de tarde) 

Em Cabeceiras de Basto, um concelho ainda profundamente marcado pela paisagem natural e onde as 

pessoas continuam a cultivar frutas e legumes destinados ao consumo caseiro, mantêm-se sabores de 

outras épocas. 

Quem visitar o Núcleo Ferroviário vai ter possibilidade de ver, e em muitos casos de saborear, os 

produtos que a terra dá nesta época do ano, e alguns dos pratos que com eles se confeccionam. 

À venda estarão legumes de diversas qualidades, fruta, ovos, vinho, enchidos, mel. 

Não faltará a broa, o bolo de chouriço e o pão com chouriço, bem como os doces de romaria – cavacas, 

rosquilhos e rebuçados. Haverá também exposição e venda de produtos em lã feitos pelas mulheres de 

Bucos, latoaria e miniaturas de madeira. 

Em visita organizada ou individualmente, venha ao Arco de Baúlhe e conheça o que a terra tem de 

melhor. Não perca! 

 


