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INTRODUÇÃO
A Cultura assume nos dias de hoje e de forma crescente, um importante papel, quer no
desenvolvimento cultural, social e económico das comunidades, quer na formação pessoal e
profissional e no entretenimento e lazer dos cidadãos.
Os municípios, neste contexto, promovem um amplo conjunto de iniciativas e executam um
múltiplo e diversificado leque de políticas e atividades culturais. Os espaços culturais e
artísticos multiplicam-se, bem como as equipas técnicas e de pessoal especializado. Este é o
caso do nosso município.
Em todo o caso, esta tendência das sociedades modernas não envolve apenas os municípios,
nem é exclusiva do Pelouro da Cultura. Pelo contrário, atravessa todos os setores da Câmara
Municipal e estende-se por múltiplas instituições culturais e artísticas, ampliando e
diversificado a oferta cultural na área do Município de Oliveira de Azeméis.
Esta situação, sendo um contributo para a qualidade de vida dos munícipes, e representando
uma mais-valia na competitividade do nosso município, requer o planeamento e a
implementação de políticas culturais que respondam aos novos desafios do mundo
contemporâneo. Políticas que valorizem as raízes históricas e culturais, que reconheçam e
promovam a diversidade das expressões culturais, que intensifiquem as trocas e os
intercâmbios culturais, que democratizem os processos decisórios e o acesso aos bens e
serviços culturais e que trabalhem a cultura como um importante fator de desenvolvimento
económico e de coesão social.
Terá sido, pois, este contexto que lançou as premissas e fomentou a necessidade do Município
de Oliveira de Azeméis de criar as bases para a elaboração de um documento estratégico que
abranja uma visão e um plano de gestão integrada de todos os projetos que concretizem a
política cultural do concelho – o Plano Municipal da Cultura do Município de Oliveira de
Azeméis.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA CULTURA
Contexto
Dentro das várias linhas de atuação estruturantes que o corpo político vencedor, submetido a
sufrágio em outubro de 2009, para a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, definiu para o
seu mandato 2009/2013, destaca-se uma, neste presente relatório, que pretendemos
desenvolver nas páginas seguintes. Falamos concretamente na criação de um Plano Municipal
da Cultura a implementar no Município de Oliveira de Azeméis.
Esta ferramenta estruturante, idealizada pelo Executivo Municipal do Município de Oliveira de
Azeméis e corporizada pelos técnicos dos serviços municipais responsáveis pelas diversas áreas
que compõem a Divisão Cultural, pretende realizar uma análise e diagnóstico da realidade
cultural existente no município, ser uma peça fundamental para a consolidação das políticas
culturais que se desejam implementar no Município, desenvolvida em paralelo e sintonia com
as aspirações da sociedade civil e da população em geral, bem como a reestruturação e
otimização dos recursos existentes.
Numa primeira fase e, com o objetivo de estruturar o esboço e as linhas fundamentais do
Plano Municipal da Cultura, realizou-se um levantamento e análise dos documentos
existentes, referenciais ao Plano que temos em mãos e caracterizadores da realidade sócio –
cultural do Município:

- Carta Educativa Municipal;
- Relatório de Diagnóstico Social do Concelho de Oliveira de Azeméis;
- Plano Diretor Municipal – Diagnóstico Síntese (dezembro 2006);
- Estudo da Geoideia;
- Plano Estratégico do Eixo Urbano SMF, SJM e OAZ - Quaternaire (1995)
- Relatório do Estudo da Parque Expo;
- Plano Urbanístico da Cidade de Oliveira de Azeméis;
-Caracterização da População e das Atividades Económicas de Oliveira de Azeméis (Fev 2006).

Objetivos
O Plano Municipal da Cultura do Município de Oliveira de Azeméis prossegue os seguintes fins:
- Aprofundar o conhecimento e proceder à análise dos indicadores culturais do
Município, nomeadamente dos projetos, eventos e estruturas de âmbito sócio – cultural
existente no Município;
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- Colaborar e auxiliar o Executivo na definição das políticas municipais da cultura;
- Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e necessidades de âmbito
área cultural do município;
- Incentivar e propor atividades, projetos e eventos de cariz cultural que visem o
dinamismo do município;
- Promover a participação de todos os cidadãos, munícipes e forças vivas do município
na política cultural do Concelho.

Constituição do Grupo de Trabalho
Com o intuito de dar corpo ao Plano Municipal da Cultura, o Executivo Municipal decidiu
promover, através do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 27 de maio de
2010, a constituição de um Grupo de Trabalho coordenado pela Vereadora que tutela a
Divisão Cultural, no qual têm assento os técnicos responsáveis pelos serviços que integram a
referida Divisão. Este Grupo de Trabalho terá como missão a concretização dos objetivos /
considerações elencados no referido despacho, designadamente:
“Que decorre da Carta dos Objetivos Gerais de Atuação e Desempenho dos Serviços Municipais
para 2010 que um dos seus eixos de atuação e objetivos gerais é a promoção da qualidade de
vida dos cidadãos, a qual pode ser prosseguida através da promoção do Plano Municipal da
Cultura;
Para a elaboração de um documento estratégico que abranja uma visão e um plano de gestão
integrada de todos os projetos que concretizem a política cultural do concelho, criando assim
condições para a otimização da oferta entre os diferentes agentes culturais, é necessário criar
uma estrutura de apoio técnico – Grupo de Trabalho.”

A equipa / estrutura de apoio técnico à elaboração do documento estratégico – Plano
Municipal da Cultura, compõe-se pelos seguintes elementos:
Marta Maria Sousa Machado Mota – Técnica Superior – Biblioteca Ferreira de Castro;
Ângela Maria Silva Azevedo – Técnica Superior – Centro Lúdico;
Ricardo Freitas Costa Pinheiro – Técnico Superior – Setor do Património Histórico – Cultural;
João Tiago Rodrigues de Almeida Tavares – Técnico Superior – Museu e Arqueologia;
Carlos Alberto Mota Carvalho – Coordenador Técnico – Gabinete de Animação Sócio – Cultural.
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IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA CULTURA
Reuniões Realizadas
Para garantir a implementação do Plano Municipal da Cultura e a articulação entre os diversos
serviços que estão afetos à sua concretização foi considerado necessário que os mesmos
reunissem de forma cíclica.
Estas reuniões desenvolveram-se ao longo do ano, a dois níveis distintos: reuniões plenárias de
discussão do plano e de projetos a desenvolver onde estava presente a Sr.ª Vereadora com o
Pelouro da Cultura, Dr.ª Gracinda Leal, e reuniões de implementação do plano e projetos onde
apenas tinham assento os técnicos que fazem parte do grupo de trabalho, destinadas à análise
dos problema e elaboração de propostas para concretização, após aprovação superior.
Estas reuniões, não tiveram uma calendarização regular pré-definida, decorrendo sempre que
foi considerado necessário.
Numa primeira fase as reuniões plenárias destinaram-se à apresentação do que o Executivo
pretendia com o Plano Municipal da Cultura e ao debate com os responsáveis dos diversos
serviços dos contributos que cada um poderia trazer no contexto do Plano, passando depois a
servir para discussão de projetos o Executivo considerou deverem ter uma participação
integrada dos serviços da Divisão Cultural e respetivo balanço.
As reuniões de implementação destinaram-se à discussão, ao nível técnico, da estrutura que a
execução do Plano poderia assumir, ao longo do quadriénio 2010/2013; da proposta de
faseamento das atividades a desenvolver; do levantamento da documentação necessária à
elaboração das fases de diagnóstico do Plano; seleção das áreas temáticas alvo de
levantamento e sua distribuição pelos membros do grupo de trabalho; da gestão da
informação através da Plataforma eletrónica a criar pelo CIST; apresentação de propostas de
atividades e coordenação das mesmas, para os eventos em que o Executivo considerou
pertinente o envolvimento dos serviços; e, por último para a coordenação da apresentação
dos diversos contributos que serão vertidos neste relatório.
Faseamento do Plano
Com a constituição do grupo de trabalho para a criação do Plano Municipal da Cultura uma das
primeiras questões que se colocou foi a do tipo de resultados que se esperavam, tendo em
conta, por um lado o tempo, e por outro, os recursos disponíveis.
Conclui-se, em reunião plenária que um projeto desta dimensão não poderia ser concretizado
apenas num ano, pelo que foi solicitada a apresentação de uma planificação de médio prazo
com vista à concretização deste objetivo.
Após a análise de documentos similares e tendo em conta os recursos disponíveis os membros
do Grupo de Trabalho apresentaram uma proposta de calendarização para o quadriénio
2010/2013, validada superiormente em reunião plenária.
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Apesar de ser uma proposta de faseamento pouco detalhada, no sentido em que apresenta as
metas a atingir em cada ano, considerou o Grupo de Trabalho, ser mais proveitoso, nesta fase,
não estabelecer um faseamento demasiado detalhado, uma vez que o desenvolvimento das
ações previstas para os anos subsequentes está dependente de um conjunto de fatores que
podem influenciar o seu desenvolvimento.
Com base nessa premissa o calendário estabelecido foi o seguinte:
2010
Levantamento, por áreas temáticas, de infraestruturas, projetos, eventos, já existentes.
2011
Realização de um estudo de diagnóstico sócio-cultural com vista à análise da oferta cultural
existente e das aspirações dos munícipes no que às infraestruturas culturais e eventos.
2012
Apresentação dos resultados do estudo diagnóstico e discussão pública sectorial com vista à
recolha de contributos capazes de potenciarem o Plano Municipal da Cultura.
2013
Elaboração do projeto do Plano Municipal da Cultura e aprovação do mesmo.
Para o ano que agora termina foi decidido, concentrar os esforços na identificação pelas
seguintes áreas temáticas: Arqueologia; Arquivos; Artes e Espetáculos; Bibliotecas; Educação e
Formação; Juventude; Património Cultural e Turismo; das estruturas existentes bem como de
projetos em curso, ou já concluídos que provocaram maior impacto junto da população.
Com esta fase do trabalho pretende conhecer-se de forma o mais exaustiva possível o que
existe no Concelho dentro destas áreas temáticas, para posteriormente se proceder a uma
análise das suas virtudes e limitações traçando um diagnóstico e apresentando propostas para
a sua melhoria e, sobretudo, para que aquilo que oferecem seja complementar e corresponda
aos anseios dos utilizadores.
Em paralelo o grupo de trabalho foi chamado a propor um conjunto de atividades em eventos
comemorativos de âmbito cultural, que o Município entendeu desenvolver.
Plataforma Informática
Em paralelo foi concebida pelo CIST uma plataforma informática para permitir a comunicação
do grupo de trabalho com os munícipes, de forma direta, possibilitando a apresentação de
informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos e a recolha das suas opiniões através de
comentários ou de ferramentas de inquérito.
Tendo como base a utilização de um suporte sem custos foram discutidas várias opções,
nomeadamente a construção de um fórum ou de uma página de tipo blogue. Tendo em conta
o que se pretendia realizar sugeriu o técnico do CIST encarregue da construção da plataforma
informática, sugeriu a construção de um blogue assente na plataforma wordpress, uma vez
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que esta opção permitia o alojamento de conteúdos em servidor próprio e não representava
custos para o Município. Além, possibilitar esse contacto mais próximo com os potenciais
interessados em participar no processo de elaboração do Plano Municipal da Cultura.
Definidos os objetivos pretendidos para a Plataforma eletrónica e os campos temáticos que
importava estabelecer para facilitar a consulta, por parte dos munícipes, foram redigidas as
normas de utilização da plataforma eletrónica para que a mesma pudesse ser concebida e
apresentada aos elementos integrantes do Grupo de trabalho. Até para que estes tivessem
possibilidade de se familiarizar com o modo de funcionamento da mesma e testar as suas
potencialidades, apontando eventuais lacunas a resolver.
No entanto, e pese embora reiterados contactos com o técnico do CIST responsável pela
execução da plataforma, esta só foi disponibilizada ao Grupo de trabalho durante o mês de
dezembro, demasiado tarde para poder ser utilizada no imediato. Os elementos do grupo de
trabalho, optaram, deste modo, por não colocarem, no imediato, conteúdos na plataforma até
testarem a sua funcionalidade e verificarem se a mesma corresponde aos pressupostos
inicialmente apresentados. Detetou-se, no imediato, que não há, na plataforma, um espaço
destinado ao alojamento de documentos de trabalho, para que estes possam ser consultados
pelos utilizadores, aspeto que tinha sido referido como uma das valências em que a
plataforma eletrónica se podia revelar fundamentar na facilidade do acesso à documentação e
consequente participação dos munícipes.
No entanto, sendo esta a primeira fase do projeto, de elaboração do plano Municipal da
Cultura, considera-se que haverá tempo para que a plataforma evolua, eventualmente, através
de uma mudança de suporte que permita ultrapassar alguns constrangimentos que a base
utilizada – blogue de tipo Wordpress – impõe.
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LEVANTAMENTOS REALIZADOS
Identificação de infraestruturas e projetos estruturantes
Na definição de estratégias de desenvolvimento municipal, importa conhecer a rede de
equipamentos municipais, através de uma análise e um diagnóstico da situação existente.
Deste modo, foi entendido como ponto de partida a realização de um levantamento que
permitisse identificar os equipamentos e infraestruturas culturais proeminentes existentes no
concelho, bem como os projetos e eventos promovidos, reconhecidos como fazendo parte da
oferta cultural existente para, posteriormente, se proceder a uma análise das suas virtudes e
limitações traçando um diagnóstico e apresentando propostas para a sua melhoria e,
sobretudo, para que aquilo que oferecem seja complementar e corresponda aos anseios dos
utilizadores.
Este levantamento foi dividido pelas áreas temáticas identificadas: Arqueologia; Arquivos;
Artes e Espetáculos; Bibliotecas; Educação e Formação; Juventude; Património Cultural e
Turismo, e os resultados obtidos apresentam uma síntese da realidade municipal, em termos
de infraestruturas e projetos e/ou eventos.
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OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
Por sugestão da Senhora Vereadora Drª. Gracinda Leal o grupo de trabalho do PMC levou a
efeito este ano duas efemérides: o Centenário da República e os 150 anos de Bento Carqueja.
Dois acontecimentos de relevo na história de Portugal, um a nível nacional e outro local. Estas
comemorações tiveram como finalidade não só perpetuar no tempo a importância que
tiveram e continuam a ter na vida dos portugueses mas também dar a conhecer os mesmos
através de atividades culturais e lúdicas que envolvam os munícipes.
Comemorações do Centenário da Implantação da República
Oliveira de Azeméis viveu no mês de outubro o Centenário da República de um modo intensivo
com um programa variado, desde exposições, palestras, artes plásticas concerto, entre outros,
sem esquecer a tradicional cerimónia oficial, onde o Coro da Academia de Música,
acompanhado pela Banda de Música de Santiago de Riba-ul, atuou para cantar o Hino
Nacional, em uníssono com o resto do país. A cerimónia foi ainda acompanhada de um
conjunto de elementos explicativos sobre os símbolos nacionais para que todos os
participantes pudessem conhecer a sua história.

Comemorações do 150º Aniversário do Nascimento de Bento Carqueja
A homenagem a Bento Carqueja no 150º aniversário do nascimento pretendeu dar a conhecer
o vulto da cultura Oliveirense e o benemérito quer pela enorme herança que deixou em várias
áreas nesta cidade quer pela sua importância no desenvolvimento de Oliveira de Azeméis,
assinalando esta efeméride. Assim, foi elaborado um diversificado programa de
comemorações que passaram pela organização de uma Conferência, cerimónia evocativa,
descerramento de placa na residência onde nasceu, exposição biobibliografia, tertúlia,
exposição fotográfica sobre os locais por onde passou, criação de um carimbo evocativo, entre
outras iniciativas.
Nestas comemorações contamos com a presença várias entidades e personalidades, assim
como os familiares próximos do homenageado. Contamos ainda com a envolvência e
participação de várias coletividades que honraram a iniciativa com a sua participação.
Nota: Em anexo, seguem os respetivos programas.
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CONCLUSÃO
Com este documento pretendeu-se dar corpo ao trabalho desenvolvido, ao longo do ano de
2010, pelo Grupo de Trabalho constituído para a elaboração do Plano Municipal da Cultura.
Considerou-se necessário elaborar um documento de síntese que refletisse as ações
desenvolvidas para permitir uma visão global da atividade do Grupo de Trabalho.
Em paralelo, este relatório destina-se a agregar os levantamentos temáticos desenvolvidos por
cada setor, de acordo com a distribuição acordada pelos membros do grupo.
Trata-se, deste modo, de um primeiro contributo para o objetivo maior da elaboração do
Plano Municipal da Cultura de Oliveira de Azeméis.
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Levantamento das estruturas e projetos
no âmbito da Cultura e Juventude

Gabinete de Animação Sócio Cultural
Carlos Mota
2010

Plano Municipal da Cultura
Levantamento das estruturas e projetos no âmbito da Cultura e Juventude

O Gabinete de Tempos Livres e Juventude é uma estrutura de apoio aos jovens do Concelho,
inserida na Macro-Estrutura da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, no âmbito do
Departamento de Desenvolvimento Local.
O Gabinete da Juventude tem como funções:
-

Secretariado e atendimento, cujo o objetivo é conhecer melhor as aspirações e os anseios
dos jovens de Oliveira de Azeméis, informando-os, formando-os e estimulando-os a
participar em atividades enriquecedoras para o seu desenvolvimento, habilitando-nos a
corresponder ao que esta camada mais jovem da população espera ver concretizada na
política da Autarquia.

-

Emitir pareceres por forma a dar à Autarquia uma visão de conjunto dos problemas da
juventude, contribuindo para uma melhor definição estratégica da política municipal da
juventude, que permita atuar de forma integrada e sistematizada junto dos jovens
Oliveirenses e assim, concretizar a política de juventude da Autarquia.

-

Acompanhar, estudar e avaliar a problemática da juventude do município

-

Informar os jovens sobre tudo o que lhes diga respeito

-

Dinamizar atividades diversas para a juventude

-

Organização de eventos como, festivais da juventude, concertos, exposições, workshops,
colóquios; atividades desportivas, ciclos de cinema, festivais de música entre outros
(embora estes eventos possam ser realizados espaçadamente e nos mais diversos locais,
por norma acabam por ser englobados no Festival da Juventude, no fundo o expoente
máximo dos eventos realizados pelo Gabinete de Juventude que conjuga diversos
eventos).

-

Apoiar e fomentar o associativismo juvenil e as suas iniciativas.
- Colaborar na organização e desenvolvimento de iniciativas junto das associações
juvenis
- Disponibilizar informação sobre a constituição de associações

-

Colaborar com outros serviços municipais na elaboração e desenvolvimento de ações que
visem a promoção da qualidade de vida da população jovem e não só, como, feira do livro,
feira de artesanato, semana da mobilidade etc.

-

Assegurar as anteriores funções do PIJ em sintonia com o IPJ – Aveiro

Plano Municipal da Cultura
Levantamento das estruturas e projetos no âmbito da Cultura e Juventude

Coordenar a Loja Ponto JA, espaço publico destinado aos jovens, que disponibiliza toda a
informação do seu interesse. Na Loja JA* insere-se o espaço Internet para os jovens
poderem aceder às novas tecnologias acedendo a material informático e à Internet.

-

*A Loja PONTO JA de OAZcomemorou no dia dia 11 de dezembro, o seu 4º aniversário.
Desde a sua criação, a Loja PONTO JA registou cerca de 85.000 utilizadores que recorreram aos
mais variados serviços/valências:



Informações e sessões de esclarecimento sobre os mais variados programas do Instituto
Português da Juventude (Apoios ao Associativismo, Voluntariado Jovem, Campos de
Férias, Ocupação de Tempos Livres, empreendedorismo jovem, entre outros);



Esclarecimentos e ajuda às candidaturas ao Arrendamento Jovem – Porta 65



Emissão do Cartão Jovem;



Utilização gratuita da Internet, também disponível rede wireless;



Desenvolver trabalhos nos PC’s;



Digitalização e impressão de documentos;



Criação/orientação de CV;



Torneios de xadrez e de computador;



Exposições (fotografia, decoupáge, história do teatro; 10 anos festival de cinema de
Avanca, ícones de cinema, etc);



Workshops (cinema, video, decooupáge, fotografia etc);



Debates/colóquios;



Ciclos de cinema;



Dias temáticos;



Formação TIC (IEFP, Universidade Sénior O.Az.)



Reuniões académicas;



Atividades escutistas (jamboree, reuniões, apresentações);



Accões de sensibilização Internet segura.
A Loja JA tem:
Um espaço internet com 15 computadores
Um mini-auditório para 20 pessoas equipado com tela e video-projetor
Um espaço de leitura e biblioteca
Um espaço de lazer com plasma
Um espaço de classificados

Plano Municipal da Cultura
Levantamento das estruturas e projetos no âmbito da Cultura e Juventude

O Gabinete de Animação Cultural está inserido no Departamento de Desenvolvimento Local e
assume um papel importante na promoção de iniciativas de âmbito cultural, com vista a
contribuir para o enriquecimento cultural das populações, fortalecer a cooperação com outras
instituições e intervir no sentido de contribuir para a consciencialização em áreas como a
cidadania. Tem sob a sua responsabilidade a gestão do Cine-Teatro Caracas bem como da
Galeria Tomas Costa.
Assim, dando corpo aos objetivos a que se propõe, realiza anualmente um conjunto de
iniciativas e projetos a saber:
- No âmbito da programação no Cine-Teatro Caracas, a oferta procura ser abrangente,
diversificada, procurando-se como público-alvo todos os cidadãos do concelho
independentemente do extrato social ou escalão etário. Para tal são organizados um conjunto
de eventos que vão da dança, ao teatro passando pela música com os quais procuramos atrair
as populações ao Cine-Teatro Caracas e fruição de práticas culturais.
Além de iniciativas inseridas naquilo a que podemos chamar de programação geral, existem
um conjunto de projetos a saber:
- Publi–Azeméis - Seminário / Mostra publicitária outdoor
ABSOLUTamente FORDOC - público-alvo a comunidade escolar e demais convidados da
autarquia. Para a noite, propomos um festival publicitário aberto aos convidados e ao público
em geral.
ABC da Publi… cidade
Seminário / Mostra publicitária de vídeo
- Concurso Nacional de Música
- Ciclo da primavera
- Há domingos Assim
- Animação de verão
- Entr’ Artes
- Concertos de Natal
No que concerne à atividade cultural e concretamente à programação do Cine-Teatro Caracas,
temos vindo a «reforçar as parcerias que internas com outras Gabinetes, quer externas com
coletividades e associações locais, quer externas, como companhias músicos e produtores.
Relativamente à Galeria Tomas Costa, trata-se de um equipamento relativamente recente mas
que dispo já de uma programação planeada, nomeadamente para o ano de 2011, procurandose atrair a aquele espaço um conjunto de artistas plásticos de alguma relevância, procurandose abranger as áreas da pintura, escultura, fotografia entre outras.
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Introdução
Com este trabalho pretendemos apresentar uma caracterização, ainda que sumária, do património
arqueológico no Entre Douro e Vouga, com uma especial incidência no concelho de Oliveira de Azeméis.

Com este ponto de situação, no que ao património arqueológico concerne, pretendemos deixar uma
noção dos principais recursos disponíveis no concelho para futuras ações de valorização e utilização do
ponto de vista do turismo cultural e da educação patrimonial, mas, também, para o desenvolvimento de
projetos de investigação científica.

Esta caracterização apresenta algumas fragilidades que resultam da ausência de uma investigação
sistemática no território do Município, no entanto, permite-nos ter algumas pistas para o que pode ser
o desenvolvimento do trabalho por parte do Setor de Museu e Arqueologia.

Possibilita-nos igualmente identificar alguns dos aspetos que assumem um caráter único no contexto da
região e que se podem assumir como elementos diferenciadores dos concelhos envolventes.

Esses elementos patrimoniais podem funcionar como motores da investigação arqueológica a
desenvolver a longo dos próximos anos e âncoras de projetos de valorização dos mesmos.

A investigação arqueológica e a valorização dos sítios não será geradora de proveitos imediatos, no
entanto, estamos convictos que tendo este conhecimento de base, será possível criar, a médio prazo,
uma dinâmica que potencie o desenvolvimento concelhio ao nível cultural.
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1.Caracterização do estado dos conhecimentos arqueológicos na região do entre Douro e Vouga

Neste capítulo pretendemos fazer uma apresentação dos dados arqueológicos conhecidos no concelho
de Oliveira de Azeméis e região envolvente.

Mapa 1: Enquadramento geográfico do Concelho de Oliveira de Azeméis1, na NUT III Entre Douro e Vouga.

O entre Douro e Vouga, em termos administrativos, engloba os concelhos de Oliveira de Azeméis,
Arouca, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra.

1

SILVA, Fernando A. Pereira - «Contributo para a carta arqueológica do concelho de Oliveira de Azeméis. Da pré-história à
romanização». In Ul-Vária, 1995, tomo 2 (1-2), p. 9-52.
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No que à arqueologia diz respeito o panorama dos conhecimentos é bastante díspar. Tomando como
exemplo as referências da base de dados de sítios arqueológicos da tutela, pode verificar-se um
desequilíbrio bastante acentuado entre os concelhos mais próximos do litoral e os do interior.

É certo que a orografia é bastante distinta e o tipo de recursos naturais existentes obrigaria diferentes
estratégias de ocupação do território dentro da área destes concelhos. No entanto, se esses fatores
podem resultar na existência de diferentes tipos de vestígios arqueológicos não são suficientes para
explicar a disparidade do número de sítios arqueológicos conhecidos nos concelhos do Entre Douro e
Vouga.

A explicação para essa discrepância resultará, julgamos nós, da existência de trabalhos arqueológicos,
nomeadamente trabalhos de prospeção no âmbito da realização de cartas arqueológicas, que tem vindo
a ter lugar em cada um dos concelhos.

Arouca com 111 sítios arqueológicos identificados destaca-se dos demais concelhos e contrasta, de
forma gritante, com S. João da Madeira, onde não há referências à existência de um único sítio
arqueológico. No entanto, não podemos ignorar que o Concelho de Arouca além da dimensão do seu
território foi, sobretudo ao longo dos últimos 15/20 anos alvo de trabalhos sistemáticos de prospeção e
escavação, no âmbito de diversos projetos de investigação que incidiam sobre o seu território, o que
permite um conhecimento efetivo do património arqueológico existente no concelho. Esse trabalho
espelha-se na monografia relativa à carta arqueológica, onde além das fichas de sítio relativas aos locais
identificados, são apresentados um conjunto de textos que caracterizam a ocupação do território em
diferentes momentos históricos.

Vale de Cambra apresenta na base de dados Endovélico do IGESPAR, pouco mais de metade dos sítios
identificados em Arouca, num total de 67. A maior parte destes sítios são mamoas, identificadas no
contexto de trabalhos de investigação, embora também se refiram alguns povoados com ocupação
proto-histórica. Estão ainda identificados 2 sítios com arte-rupestre. Não tendo uma carta arqueológica
com uma edição tão bem conseguida como a de Arouca, Vale de Cambra, tem ainda assim uma
publicação, onde se apresentam os sítios mais relevantes e um conjunto de materiais que estão
integrados no espaço expositivo do Museu Municipal.

Santa Maria da Feira apesar de, em termos de área, ser mais extenso que Vale de Cambra tem um
número de sítios identificados em número significativamente inferior, não atingindo as duas dezenas. A
diversidade de sítios é maior, pois além do castelo, estão assinalados, povoados fortificados, troços de
vias romanas e obras de arte, arte rupestre e mamoas. Esta maior diversidade quanto à tipologia de
sítios, presume-se que reflita a por um lado algumas diferenças quanto à ocupação humana deste

Município de Oliveira de Azeméis | 11

Plano Municipal da Cultura
Caracterização Arqueológica do Concelho de Oliveira de Azeméis

espaço e por outro alguma insuficiência na investigação arqueológica, que tanto quanto sabemos nunca
teve um caráter sistemático no concelho da Feira.

Por último São João da Madeira, concelho onde não se identifica nenhum sítio arqueológico. È um facto
que as dimensões do município são reduzidas, mas ainda assim, é um pouco estranho que não haja
qualquer referência tendo em conta que no território envolvente, estão identificados sítios
arqueológicos. Podemos presumir que a urbanização da maior parte do território antes da existência de
mecanismos legais que implicassem o estudo do território do ponto de vista da arqueologia estará na
base deste vazio.

Interessa reter, deste panorama, que no conjunto dos concelhos que compõem o Entre Douro e Vouga
os sítios identificados compreendem maioritariamente duas tipologias: os povoados fortificados, que se
destacam na paisagem devido aos muros em pedra e taludes, bem como os monumentos megalíticos,
estes nem sempre monumentais, mas alvos preferenciais dos investigadores que têm trabalhado nesta
região.

A existência de sítios em menor número com outras características resultará, provavelmente, da
ausência de projetos de investigação direcionados para outros temas, e da morfologia do terreno que
terá contribuído para a dificuldade da identificação de sítios cujas características assentam em
estruturas sem um grande impacto visual na paisagem, ao contrário do que acontece com os sítios atrás
referidos.
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2.O Concelho de Oliveira de Azeméis, fontes históricas e dados arqueológicos conhecidos.

A base para a identificação do património arqueológico concelhio consiste no trabalho de redação da
Carta Arqueológica desenvolvido por Fernando Pereira Silva, no âmbito da elaboração do Plano Diretor
Municipal, aprovado em 1995. A este trabalho, juntam-se identificações realizadas, posteriormente, no
âmbito de outros projetos e que se encontram registados na base de dados Endovélico2.

Mapa 2: Concelho de Oliveira de Azeméis. A verde estão assinaladas, a sede do concelho (centro urbano) e a
freguesia de Ul, onde foi encontrado o miliário3.

O trabalho de Fernando Silva viria a ser posteriormente editado4, pela Casa – Museu Regional de
Oliveira de Azeméis e, serviu de base ao planeamento urbano e à caracterização do património
arqueológico do concelho.

Como o próprio título sugere, trata-se apenas de uma primeira abordagem ao tema, ficando em aberto
a continuação posterior do trabalho, o que não viria a acontecer.

2

http://www.ipa.min-cultura.pt/
www.cm-oaz.pt – adaptado pelo autor.
4
SILVA, Fernando A. Pereira - «Contributo para a carta arqueológica do concelho de Oliveira de Azeméis. Da pré-história à
romanização». In Ul-Vária, 1995, tomo 2 (1-2), p. 9-52.
3
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5

Mapa 3: Estações e sítios de interesse arqueológico do concelho de Oliveira de Azeméis .

O panorama traçado nesse trabalho acaba por ser relativamente desequilibrado, uma vez que os sítios
apresentados correspondem, apenas, a duas tipologias e dois períodos cronológicos. Por um lado, a
monumentos funerários enquadráveis no período megalítico (3º/4º milénio a.C.), e por outro, os sítios
de habitat conhecidos como Castros, correspondentes, grosso modo, ao primeiro milénio a.C.

Não sendo crível que o território fosse ermo antes do período megalítico e ficasse deserto após a
chegada dos romanos, esta distorção reside na metodologia de trabalho adotada para desenvolver a

5

SILVA, Fernando A. Pereira - «Contributo para a carta arqueológica do concelho de Oliveira de Azeméis. Da pré-história à
romanização». In Ul-Vária, 1995, tomo 2 (1-2), p. 9-52.
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investigação. Noutros pontos do país, trabalhos de prospeção e minimização de impactos de obras
públicas têm levado à identificação de sítios correspondentes a períodos cronológicos que não eram
expectáveis6, pelo que o mesmo se poderá reproduzir neste território, quando for feito um trabalho de
prospeção sistemática.

O facto do responsável pelo trabalho se encontrar, na altura, a elaborar uma tese de doutoramento
sobre o megalitismo no Entre Douro e Vouga, explica a prevalência de sítios arqueológicos identificados
correspondentes a esse período.

No que respeita aos castros, são sítios arqueológicos que se destacam na paisagem e, em simultâneo, se
preservam na toponímia, razão pela qual são mais facilmente identificáveis.

Não espanta, por isso, que sejam estes os tipos de sítios referenciados nesse trabalho. Na base de dados
Endóvelico, estão alguns sítios que foram localizados em trabalhos de prospeção, associados à
minimização de impactos arqueológicos, na construção de obras públicas.

Apesar de pouco numerosos, esses sitos arqueológicos, correspondem a tipos de vestígios diferentes
daqueles que estavam referenciados por Fernando Silva7. Isto leva-nos a concluir que o conhecimento
do panorama arqueológico concelhio é muito parcelar e fragmentado.

Haverá, por certo, um conjunto de sítios arqueológicos que não foram até hoje identificados, por não
ter sido feito um trabalho específico de prospeção, destinado a promover a pesquisa de locais
potenciais de ocupação humana durante a Pré-história, por exemplo.

Pese embora este panorama é, ainda assim, possível conhecer, com base em dados parcelares, é certo,
alguns elementos sobre o período cronológico compreendido ente o 1º milénio a.C. e o século IV d.C.,
que correspondem, grosso modo, ao Bronze Final, Idade do Ferro e Romanização.

As fontes clássicas descrevem, com o rigor possível, o território correspondente ao nosso país, sendo
possível encontrar em algumas delas excertos, que se referem especificamente a esta região8.

Os dados arqueológicos são, igualmente, parcelares e resultam quase sempre de achados isolados, ou
de intervenções que tiveram um caráter meramente episódico.
6

CARVALHO, Vânia ; PAJUELO, Ana – «Novas realidades no campo da investigação arqueológica: minimização de impactos e
arqueologia preventiva». Projeto SimLis 2002 a 2005. In Pré e proto-história da bacia do Lis. Leiria: Câmara Municipal, 2005. p.
135-157.
7
http://www.igespar.pt-cultura.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/arqueologico-endovelico, vejam-se os sítios Paraíso 3 e Paraíso
4.
8
Dos clássicos, cujos textos descrevem, com maior ou menor detalhe, o território que corresponde ao do nosso país podemos
referir Plínio-o-Velho na sua História Natural; Estrabão, com a sua Geografia; Avieno e a sua Ora Maritima; Apiano Alexandrino
com o relato das campanhas de Decimo Junio Bruto e finalmente o Itinerário de Antonino Pio.
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Os textos dos autores clássicos sofrem do facto de terem sido redigidos com base em relatos de quem
tinha passado pelo território, apresentando os escritores uma versão em segunda mão, pois não
conheceram os locais que descreviam nem as gentes que os habitavam.

Desse facto, resultam descrições que, genericamente, se resumem a uma enumeração dos grupos
étnicos, cursos de água, acidentes geográficos e principais povoados9.

A confrontação entre várias dessas fontes permite-nos saber que, no espaço compreendido entre os rios
Douro e Vouga, existiam algumas povoações suficientemente importantes para ficarem na memória dos
viajantes. Não significa isso que fossem sítios com uma dimensão, ou uma imponência marcante, mas
podiam ser, por exemplo, as povoações que ficavam no caminho da via Aeminum – Cale e onde seria de
esperar que os viajantes descansassem ao fim de uma jornada de caminho.

Isto porque, alguns destes nomes constam do itinerário de Antonino Pio, no troço de Aeminium – Calle,
correspondente a esta área territorial.

Em termos de caracterização dos habitantes, estes são individualizados dos demais, atribuindo-se-lhe
uma identidade própria. Constituiriam o povo dos Túrdulos Velhos10.

Relatos das campanhas de Décimo Júnio Bruto complementam esta imagem, com a descrição da
progressão das Legiões, nos anos 138 a 136 a.C.. No entanto, este relato é responsável,
involuntariamente, pela polémica associada à localização de Talabriga, uma povoação que teria resistido
de forma tão contundente ao avanço das legiões, que mereceu destaque no relato das campanhas.

Como a sua localização se perdeu, com o passar dos anos, muitas têm sido as tentativas de associar o
nome da cidade perdida aos vestígios arqueológicos entretanto identificados. Visto que não foi até hoje,
encontrado nenhum testemunho conclusivo para esse fim, essas tentativas baseiam-se na manipulação
dos poucos dados conhecidos, de maneira a que estes se ajustem à localização pretendida.

Ainda que essa associação seja feita, por norma, para locais a Sul do concelho, com base nas distâncias
do itinerário, algumas vozes sugerem que, eventualmente, o castro de Ul, pelas suas dimensões, poderia
corresponder à povoação do relato11.

9

Veja-se a título de exemplo a descrição feita por Plínio-o-Velho, que aquela que tem mais concentrados os elementos
correspondentes a esta região: A Durio Lusitania incipit Torduli veteres. Poesuri. Flumen Vacca. Oppidum Talabrica. Oppidum et
flumen Aeminium, oppida Conembrica, Collipo, Eburobitium... in GUERRA, Amílcar - Plínio-o-Velho e a Lusitânia. Lisboa: Colibri,
1995, pp. 32-33.
10
Confira-se o relato de Plínio-o-Velho, citado na nota anterior.
11
FERNANDES, M. Antonino - «De como Talábriga pode ter dado Cambra. Um curioso caso de analogia onomástica». In Ul-Vária,
1994, tomo 1 (1-2), p. 83-88.
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Os dados arqueológicos, não são, por enquanto, muito mais completos. Além do marco miliário e do
terminus augustalis, estão identificados alguns troços da via Aeminium – Cale e um conjunto de sítios de
habitat, comummente designados por Castros, que correspondem a este período: Ul, Cesar, Recarei e
Ossela12.

Foto 1: vista frontal do Marco Miliário da Milha XII, Ul. Atente-se na base em granito, à qual o Miliário se
encontra fixado com cimento. Presume-se que no interior a fixação se faça através de uma sapata de cimento.
Pode igualmente observar-se a alteração cromática na rocha e a sujidade que se fixou na sua parte superior.
Finalmente, verifique-se que não existe nenhum elemento que identifique este testemunho. (foto do autor,
setembro de 2002)

A primeira referência contemporânea ao miliário, objeto na génese deste projeto, tem lugar em 1790,
durante obras de demolição da igreja de Ul. Nessa altura, tornou-se visível na estrutura do edifício a
existência de um Marco Miliário, juntamente com um Términus Augustal, que marcariam, o primeiro a
passagem da Via Romana Aeminium - Cale (Coimbra – Gaia) e, o segundo, os limites do território do
grupo étnico que ocupava o Castro de Ul situado a poucas dezenas de metros da atual igreja, não
espantando por isso a reutilização destes materiais para a sua construção.

12

SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439, estampa III.
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O Marco Miliário contém a seguinte inscrição13:
TIB CAESAR DIVI AVG
FILIVS AVGVSTVS
PONTIFEX MAXVM
TRIB POTESTAT XXV
XII
que pode ser lida por extenso do seguinte modo:
TIB(erius) CAESAR DIVI AVG(usti)
FILIVS AVGVSTVS
PONTIFEX MAXVM(us)
TRIB(unicia) POTESTAT(is) XXV (vicesimo quinto)
[m(ilia) p(assuum)]
XII(duodecim).
E traduzida como:
Tibério César Divino Augusto, filho de Augusto, Pontífice Máximo, com o 25º poder tribunício. Milha XII
contada de Langóbriga.
Para lá da epígrafe que ostenta e que nos permite
datar o momento da sua colocação, no ano 23/24
d.C., este objeto é importante pelo seu valor,
enquanto testemunho da presença romana nesta
região.

Pese embora o facto de se tratar de um
testemunho descontextualizado, tal como o
terminus augustalis, visto que ambos foram
encontrados durante a realização de obras na
igreja de Ul14, a sua presença confirma a
existência, nas imediações do local do achado, da
via romana Aeminium – Cale, e serve de referência
para sustentar a existência das povoações
indicadas no itinerário de Antonino Pio.

A presença de uma via romana faz desta região um
Foto 2: vista lateral do Miliário, sendo visíveis duas
reentrâncias paralelas no terço interior, assim como a
fratura da traseira no seu terço superior. (foto do
autor, setembro de 2002)

local de passagem, tanto para os exércitos
romanos, como para as rotas comerciais e
populações.

13

ALMEIDA, Fernando de - «Marcos miliários da via romana "Aeminium-Cale"». In O Arqueólogo Português, 2.ª série, 1956, n.º 3,
p. 111-116.
14
ALMEIDA, Fernando de - «Marcos miliários da via romana "Aeminium-Cale"». In O Arqueólogo Português, 2.ª série, 1956, n.º 3,
p. 111-116.
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O terminus augustalis, um marco territorial, apresenta a seguinte epígrafe15:
AREAVGVSTOTRIBVNI
XXVIICOS XIIIPATER
RMINVSAVGVSTALIS
O texto traduzir-se-á do seguinte modo:
César Augusto, com o poder tribunício pela 27ª vez, cônsul pela 13ª vez, pai da pátria.16

Ao contrário do miliário, que, mais tarde, foi transportado para os Paços do concelho, o terminus
augustalis, ficou em Ul, tendo sido colocado na parede da sacristia da nova igreja17, onde ainda hoje se
encontra.

Foto 3: Sacristia da Igreja de Ul. Na parede, sem qualquer tipo de identificação encontra-se o términus augustalis.
(Foto do autor, julho de 2008)

Tal como o miliário, este testemunho, que se lhe equipara em importância, confirma a presença romana
na região e as fontes clássicas. Neste caso, atestaria a existência de um determinado grupo populacional

15

MARQUES, José Augusto Maia - «Escavações no castro de Ul (Oliveira de Azeméis). Primeira notícia». In Revista de Ciências
Históricas, 1989, p. 67.
16
MARQUES, José Augusto Maia - «Escavações no castro de Ul (Oliveira de Azeméis). Primeira notícia». In Revista de Ciências
Históricas, 1989, p. 67.
17
ALMEIDA, Fernando de - «Terminus augustalis entre Talábriga e Lancóbrica». In O Arqueólogo Português, 2.ª série, 1953, n.º 2,
p. 209-212.
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que, a julgar pelas fontes, seria o dos Turdulos Velhos, marcando o local da divisão face a outro que,
segundo D. Fernando Almeida18, seria o dos Talabrigenses.

Mais uma vez, o facto de não se conhecer a localização original do testemunho reduz, de alguma forma,
a sua importância contextual. No entanto, isso não significa que perca utilidade, visto que nos permite
saber que nesta região existiam duas entidades populacionais distintas, que o poder romano reconhecia
e demarcava.

Por outro lado, é também uma indicação de que a administração romana se instalou nesta região, visto
que se trata de um documento oficial e público, o que sugere a presença, desde relativamente cedo, de
elementos ligados à administração do território e, por arrasto, de outros grupos sociais.

Foto 4: Pormenor do términus augustalis Pode verificar-se que a inscrição se encontra já bastante sumida, apesar
de não existirem fungos, nem serem visíveis manchas de sujidade. (Foto do autor, julho de 2008)

Este padrão atesta a reorganização administrativa promovida por Augusto, e que consistiu na criação
das províncias da Lusitânia, Baetica e Tarraconensis, territórios que sucederam às Hispania Citerior e
Ulterior e, consequentemente, a criação de novos centros urbanos, ou reorganização dos já existentes e
delimitação dos territórios19. Faz parte de um conjunto de quatro padrões, todos datados dos anos 4º e

18

ALMEIDA, Fernando de - «Terminus augustalis entre Talábriga e Lancóbrica». In O Arqueólogo Português, 2.ª série, 1953, n.º 2,
p. 209-212.
19
FABIÃO, Carlos - A Romanização no atual território português in MATTOSO, José «História de Portugal», Lisboa: Círculo de
Leitores, 1992, vol. 1, p. 228-257.
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5º d. C., encontrados em Penamacor (Salvador), Fundão (Peroviseu), Oliveira de Azeméis (Ul) e Tondela
(Guardão)20, que testemunham essa reorganização administrativa.

Permite-nos, conjugando a sua presença com os relatos das fontes clássicas, estabelecer que o território
dos Turdulos Velhos se compreendia entre Gaia e Ul, sendo que a Sul desta área se localizariam os
Talabrigenses21. Para Alarcão22, o limite oriental do território dos Túrdulos seria eventualmente o rio
Arda, devendo localizar-se na zona correspondente a Arouca o grupo dos Paesuri.

Estes dois testemunhos permitem-nos uma caracterização básica da região, como sendo um espaço
onde existiu uma fixação da administração romana de forma relativamente célere, pelo qual se fazia a
circulação viária entre o Douro e o Mondego, utilizando a faixa litoral do território.

Por outro lado, estes testemunhos são igualmente um meio de sabermos que aqui existiam algumas
povoações, com uma unidade cultural que permitia a sua individualização nas fontes clássicas.

Foto 5: Encosta nascente do Castro de Ul, que se encontra parcialmente urbanizada. A vertente poente e a
voltada a sul onde confluem os rios Ul e Antuã não foram alvo de qualquer ação urbanística o que nos deixa
supor que o potencial arqueológico não terá sido irremediavelmente afetado. (Foto do autor, julho de 2008)

20

ALARCÃO, Jorge - O domínio romano em Portugal. 2.ª ed. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1991, p. 35.
ALARCÃO, Jorge - O domínio romano em Portugal. 2.ª ed. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1991, p. 44-45.
22
ALARCÃO, Jorge - O domínio romano em Portugal. 2.ª ed. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1991, p. 44-45.
21
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Que sítios conhecidos são enquadráveis nesta cronologia? Além dos já antes indicados, Fernando silva23,
acrescenta-lhes o Castelo ou Lomba de Vilar, Monte das Flores, Castro da Mó, Castro de Vila Cova,
Castro Calbo e Castro de Damonde.

Estas estações arqueológicas são enquadradas neste período cronológico em resultado da recolha de
materiais à superfície, que aponta para cronologias que vão da Proto-história à Idade Média. Por outro
lado, a implantação deste conjunto de sítios corresponde à que é, por norma, utilizada nos sítios
estudados na zona Norte do território nacional, ou seja: cabeços com plataformas, que se destacam da
paisagem envolvente, cuja altitude máxima oscila entre os 100 e os 400 metros – embora o grosso
esteja concentrado entre os 200 e os 300 metros de altitude – com boa defensibilidade natural e
próximos de cursos de água.

Foto 6: O castro de Ossela situa-se no cabeço à direita na imagem. Apesar de não se encontrar tão urbanizado
como o de Ul o grau de destruição do sítio deverá ser superior em virtude, não só do plantio de eucalipto, mas
também do facto de se possível identificar vários locais de extração de pedra no monte do castro. (Foto do autor,
julho de 2008)

Os materiais de superfície não permitem uma caracterização muito clara do período que corresponde à
efetiva ocupação dos sítios e tem-se tomado como certo que a mesma seria relativamente longa, mais
uma vez por comparação pelos sítios semelhantes do Norte de Portugal.

23

SILVA, Fernando A. Pereira - «Contributo para a carta arqueológica do concelho de Oliveira de Azeméis. Da pré-história à
romanização». In Ul-Vária, 1995, tomo 2 (1-2), p. 9-52.
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Apenas o Castro de Ul foi alvo de uma intervenção no último quarto de século, que apesar de muito
reduzida, visto que foram abertas apenas duas sondagens no espaço do cabeço, nos permite ficar com
uma ideia da ocupação deste povoado.
De acordo com Maia Marques24 foram identificados 3 momentos distintos de ocupação do povoado,
tendo em conta a estratigrafia identificada e materiais exumados.

Uma primeira ocupação teria tido lugar durante o Calcolítico e Idade do Bronze, o que explicaria a
recolha de numerosas peças em sílex e algumas peças polidas. Desta ocupação não restariam vestígios,
em termos de estruturas, presume-se pelo facto de que teriam sido construídas em materiais perecíveis.

Foto 7: Área intervencionada por Maia Marques, no Castro de Ul, e designada por vertente poente. Apesar da
vegetação abundante, que reflete a ausência posterior de intervenções, são visíveis duas estruturas de pedra,
possíveis alicerces de muros. (Foto do autor, julho de 2008)

A segunda ocupação, correspondente à Idade do Ferro e estaria atestada pela cerâmica indígena e por
uma fíbula. Eventualmente, as estruturas encontradas no setor Nascente podem ser associáveis tanto a
este período, como ao da romanização.

24

MARQUES, José Augusto Maia - «Escavações no castro de Ul (Oliveira de Azeméis). Primeira notícia». In Revista de Ciências
Históricas, 1989, p. 65-89.
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A terceira ocupação seria atestada pela cerâmica sigillata, cerâmica comum, vidro e numismas. Esta fase
ter-se-á prolongado até tarde, de acordo com os numismas recolhidos em contexto de escavação25 e
também com a camada de ocupação identificada no corte estratigráfico do setor nascente.

No entanto, em termos estratigráficos, apenas foram identificadas duas camadas de ocupação,
correspondendo a mais antiga aos séculos I a.C. – I d.C. e a mais recente aos séculos III – IV d.C..

Estes dados, confirmam a presença de uma população pré-existente à romanização, atestam a presença
romana neste espaço e sugerem que o mundo romano não fez tábua rasa do mundo ibérico préexistente, pois o sítio não foi abandonado com a romanização, tendo pelo contrário existido até tarde.

Foto 8: Vestígios daquilo que Maia Marques identificou como uma casa retangular, no setor designado por
vertente nascente. Apesar dos restos de abate de árvores consegue perceber-se que os muros se encontram
relativamente bem preservados. (Foto do autor, julho de 2008)

Estes dados parecem vir de encontro à ideia de António Silva26, de que a romanização no entre Douro e
Vouga se teria processado mais cedo na faixa litoral do território.

25

MARQUES, José Augusto Maia - «Escavações no castro de Ul (Oliveira de Azeméis). Primeira notícia». In Revista de Ciências
Históricas, 1989, p. 65-89.
26
SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
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Para esse efeito, a construção da via Aeminium – Cale teria desempenhado um papel fundamental ao
desbravar o território e criar uma passagem, pela qual se faria a circulação de pessoas e bens.

A existência desse eixo viário, que tocaria algumas das povoações desse corredor, seria um incentivo à
fixação de cidadãos romanos ou de povos já aculturados, que viam nestes territórios uma oportunidade
para se instalarem e conseguirem aumentar os seus rendimentos.

Esse movimento de ocupação do território teria começado ainda durante o período republicano, o que é
de alguma maneira, atestado pelas tesserae hospitales, do castro da Senhora da Saúde, Vila Nova de
Gaia27, datadas de 7 e 9 d.C., em que o cidadão da tribo Galéria, Décimo Júlio Cilo, faz um pacto de
hospitalidade, com alguns Túrdulos, que, presume-se, habitariam o referido castro.

Pese embora, estarem datadas do período imperial, estas tesserae hospitales testemunham a instalação
de cidadãos romanos no espaço litoral do território na fase subsequente às campanhas de pacificação
do século II a.C. e das guerras civis do século I a.C..

É possível supor que esta fixação na faixa litoral refletisse, não só uma maior facilidade de deslocação,
por haver um menor número de acidentes orográficos, mas também pelo acesso rápido que
proporcionava aos portos, por onde seria possível fazer chegar e escoar os produtos destinados às
trocas comerciais.

As populações desta área litoral estariam, também, mais predispostas a aceitar a presença de
estrangeiros, uma vez que nos séculos anteriores se foram instalando comerciantes de outros povos,
que se dedicavam ao comércio marítimo e, para quem a costa atlântica funcionava como uma placa
giratória entre o mediterrâneo e o atlântico Norte.

A presença de elementos estranhos aos grupos indígenas ter-se-ia feito pelas zonas que dispunham de
vias naturais de acesso: o mar, os rios e as planícies.
O relatório de Maia Marques28, sobre o Castro de Ul, não é absolutamente claro quanto à presença de
materiais com origem no mundo romano, na fase corresponde aos séculos I a.C. e I d.C., dado que refere
apenas que se caracterizava pela presença de uma quantidade elevada de cerâmica indígena.

No entanto, considerando a datação das tesserae hospitales - do Castro da Senhora da Saúde em Vila
nova de Gaia - que coloca a sua elaboração nos anos 7 e 9 d.C., parece-nos que isso seria o formalizar de
relações de boa vizinhança, que denotam alguma convivência pacífica.
27

ALARCÃO, Jorge - O domínio romano em Portugal. 2.ª ed. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1991, p. 44.
MARQUES, José Augusto Maia - «Escavações no castro de Ul (Oliveira de Azeméis). Primeira notícia». In Revista de Ciências
Históricas, 1989, p. 65-89.
28

Município de Oliveira de Azeméis | 25

Plano Municipal da Cultura
Caracterização Arqueológica do Concelho de Oliveira de Azeméis

Apesar de apenas o castro de Ul fornecer dados concretos sobre a cronologia da sua utilização, e termos
de apresentar com alguma cautela a extrapolação dos dados a partir de uma área de amostra tão
pequena, servir-nos-emos dela como referência para a região.

Os dados de Maia Marques parecem sugerir que o Castro de Ul foi ocupado antes e depois da
romanização.
Estes dados corroboram a hipótese avançada por António Silva29 de que, nesta região, a ocupação do
território em época romana, se teria feito pela manutenção das povoações pré-existentes e não pela
criação de núcleos urbanos novos.

Foto 9: Corte resultante da abertura de um caminho para acesso à capela da Sr.ª do Castro em Ossela. Apesar de
não se vislumbrarem à superfície, nem no corte, estruturas arqueológicas como no Castro de Ul, podem, pelo
menos, observar-se inúmeros vestígios de cerâmica de construção. Estes são visíveis tanto à superfície como neste
corte, onde estão assinalados pelas setas. (Foto do autor, julho de 2008)

Os níveis de ocupação detetados sugerem então que, pelo menos entre o século I a.C. e o século IV d.C.,
o castro terá sido ocupado de forma ininterrupta, verificando-se durante este período uma alteração
nos tipos de materiais exumados, que traduzem a crescente influência romana sobre os habitantes do
povoado.

29

SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
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A dimensão da área escavada, não nos permite verificar se o urbanismo deste povoado se modificou
com o passar dos anos, ou se manteve a estrutura típica dos povoados fortificados da Idade do Ferro, no
território correspondente ao Norte de Portugal.

De qualquer modo, a ausência de sítios arqueológicos que tenham uma cronologia datada apenas de
época romana parece confirmar a hipótese de que a romanização se terá feito, essencialmente,
mantendo os povoados pré-existentes. Aí ter-se-ão fixado os cidadãos romanos, que serviriam como
fator de aculturação das populações indígenas30.

A investigação arqueológica poderá vir a alterar a nossa perceção da realidade, se porventura forem
identificados povoados cuja fundação em época romana, seja inequívoca.

Até lá, devemos partir do princípio que ao contrário da tradição historiográfica, os exércitos romanos
não fizeram razias em todas as povoações que conquistaram, nem as arrasaram para criar novos centros
urbanos, pelo menos nesta região.
O próprio traçado, tal como o conhecemos, da via Aeminium – Cale31, parece confirmar esta hipótese,
ao referir que o mesmo passava por Talabriga e Longóbriga, povoações que pela etimologia do seu
topónimo, indicam, sem margem para dúvidas, que a sua fundação era anterior à presença romana na
Península Ibérica.

Para lá da etimologia, os dados no terreno vem de encontro a esta ideia, pois os castros, como o de Ul,
estão no caminho da via romana, o que não seria necessário, caso se tratasse de uma povoação
abandonada em época romana.

Apesar de escassos, os dados arqueológicos parecem ir ao encontro da teoria de Alarcão, de que a
romanização se teria feito pelo contacto dos colonos com os indígenas, no espaço dos povoados já
existentes.

A rede viária desempenha um papel fundamental na penetração e fixação do mundo romano.
De acordo com António Silva32, enquanto a presença romana, na faixa litoral, se torna visível a partir das
campanhas de Décimo Júnio Bruto em 138/136 a.C., acompanhando a construção da via para Bracara
Augusta, a zona interior terá sido romanizada em época mais tardia.

30

SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
31
CASTRO, Miguel Elísio de - «Trajeto da via militar romana: desde a Branca a Fiães-da-Feira». In Atas das Iª Jornadas de História e
Arqueologia do Concelho de Arouca, 1, Arouca, 1987, p. 47-52.
32
SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
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Assim, os materiais recolhidos33 no concelho de Arouca enquadram-se essencialmente nos séculos III e
IV, por oposição aos do século I e II d.C., muito menos numerosos, quase podendo considerar-se nalguns
casos residuais.

Mesmo os materiais dos séculos III e IV parecem indiciar que se tratam de produções locais, pelas suas
características34, o que contrasta com os recolhidos nos sítios arqueológicos da faixa litoral.

Isto sugere ao citado autor que a instalação dos romanos nesse espaço territorial, interior, se fez de
forma tardia, por falta de interesse por um território pouco rico em recursos e que, como tal, se
revelava pouco atrativo para a fixação dos forasteiros35.

Para além disso, nos sítios onde se encontram vestígios de ocupação romana, existem nas proximidades,
vias de comunicação que os tornavam mais próximos do litoral36, reproduzindo para esse espaço o que
teria acontecido na faixa litoral em que as vias abertas pelos exércitos romanos serviram de base à
romanização.

Em suma, no território correspondente ao concelho de Oliveira de Azeméis, o panorama arqueológico é
pouco conhecido, mas permite-nos ter uma ideia geral da ocupação durante o I milénio a.C. e os
primeiros séculos d.C.

Estaremos assim, perante um território que corresponde a uma identidade populacional, os Turdulos
Velhos, que terá sido romanizada de forma precoce, logo após as campanhas pacificadoras de Décimo
Júnio Bruto no século II a.C., tendo esse processo decorrido sem que houvesse uma mudança na malha
de ocupação do território, mas ficando documentado nos tipos de materiais encontrados nos povoados.

Para épocas mais recentes, apesar da existência de algumas referências documentais, a ausência de
dados arqueológicos e de um estudo sistemático não nos permite uma caracterização ainda que sumária
da ocupação do território.

Apesar disso, a imagem cartográfica é hoje um pouco distinta da apresentada no Mapa 3, em resultado
do trabalho elaborado para a revisão do PDM, onde se incluíram um conjunto de áreas de sensibilidade
arqueológica que não constavam do trabalho produzido em 94, uma vez que se incluíram elementos
33

SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
34
SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
35
SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
36
SILVA, António Manuel S. P. - «Ocupação proto-histórica e romana no entre Douro e Vouga litoral: breve balanço de uma
investigação em curso». Atas do 1.º Congresso de Arqueologia Peninsular, 1, Porto, 1995, vol. 2, p. 429-439.
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relacionados com o património industrial e todas os edifícios religiosos onde se coloca a hipótese de
existirem enterramentos,
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3.Projetos arqueológicos desenvolvidos.

Como referimos nos capítulos anteriores, não tem havido o desenvolvimento sustentado de projetos de
investigação no território do Município.

As intervenções realizadas têm tido um caráter casuístico, que não permite uma valorização dos sítios
arqueológicos e respetivos espólios, o que contribui para que os Munícipes se sintam defraudados com
a realização de intervenções arqueológicas.

Intervenções realizadas com um objetivo de produção de conhecimento e que se poderiam afirmar
como produtoras de conhecimento temos apenas o registo de 3 situações, sem que nenhuma delas
tenha tido funcionado como motor para a valorização patrimonial dos sítios intervencionados.

Consideramos, apenas os trabalhos desenvolvidos nas últimas 3 décadas com metodologias de trabalho
modernas, e que foram submetidos à aprovação das diversas tutelas sobre a atividade arqueológica,
que os validou.

Cronologicamente temos o seguinte conjunto de intervenções:


Castro de Ul (Ul) » Intervenção dirigida por Maia Marques entre 1985 e 1986 com o objetivo
de estudar a ocupação de um povoado castrejo (isto é, com ocupação durante a Idade do
Bronze e Idade do ferro) que permitiu a identificação de um conjunto de estruturas
construídas, mas que foi interrompido pelo diretor da intervenção por considerar que não
havia condições logísticas para continuar a sua investigação sobre o povoado. Desta
intervenção resultou a publicação de um artigo na Revista da Universidade Portucalense, onde
se apresentam os principais resultados das duas campanhas de escavações que ali tiveram
lugar;



Mamoa 1 da Mourisca (Cesar) » Intervenção dirigida por Fernando Pereira da silva, no anos de
1987/88, integrou o corpus da investigação para elaboração de tese de doutoramento que
estava, então, a realizar com o título Megalistismo a Sul do Douro: bacias do Vouga e Alto
Paiva. A metodologia utilizada permitiu a escavação integral do interior da câmara do
monumento funerário e parcial da estrutura tumular. Com um estado de conservação razoável,
por comparação com outros monumentos megalíticos intervencionados no concelho esta
intervenção permitiu a caracterização da estrutura construtiva e a recolha de artefactos líticos
e cerâmicos. Os resultados da intervenção foram publicados no tomo I da revista Ul-vária;



Identificação dos fornos de vidro do Côvo (São Roque) » intervenção desenvolvida pelo
Município, em 2009, no âmbito de dois protocolos de colaboração com a Universidade de
Aveiro e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Como objetivo desta intervenção
fixou-se a identificação de locais com potencial arqueológico na Quinta do Côvo que
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correspondessem à antiga fábrica de vidro ali existente. Do trabalho desenvolvido resultou a
apresentação de uma tese de mestrado na Universidade de Aveiro e a realização de um
workshop para a divulgação das metodologias utilizadas e dos resultados obtidos. Os
resultados do projeto levaram a Universidade de Aveiro a avançar, este ano com estudos de
geoquímica, no âmbito de outra tese de mestrado, para aferir os resultados obtidos
inicialmente.
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CONCLUSÃO

Município de Oliveira de Azeméis | 32

Plano Municipal da Cultura
Caracterização Arqueológica do Concelho de Oliveira de Azeméis

Considerações Finais

Com este trabalho pretendemos apresentar uma caracterização, ainda que sumária, do património
arqueológico no Entre Douro e Vouga, com uma especial incidência no concelho de Oliveira de Azeméis.

Com este ponto de situação, no que ao património arqueológico concerne, pretendemos deixar uma
noção dos principais recursos disponíveis no concelho para futuras ações de valorização e utilização do
ponto de vista do turismo cultural e da educação patrimonial, mas, também, para o desenvolvimento de
projetos de investigação científica.

Esta caracterização apresenta algumas fragilidades que resultam da ausência de uma investigação
sistemática no território do Município, no entanto, permite-nos ter algumas pistas para o que pode ser
o desenvolvimento do trabalho por parte do Setor de Museu e Arqueologia.

Essa ausência de projetos de investigação traduz-se, por exemplo, na existência de apenas 3 situações
nas últimas três décadas em que se pode considerar que as mesmas se apresentavam como projetos
estruturados de investigação, ainda que tenham existido outras intervenções arqueológicas no contexto
de obras ou de minimização de impactes, mas que não tinham como objetivo primário o estudo do
património arqueológico, mas antes a sua salvaguarda.

Com esta caracterização de referência, julgamos ser possível, estabelecer um projeto de atuação a
médio/longo prazo, pelo Município, definido prioridades e objetivos a desenvolver, e permitindo a
articulação dessas metas, com outras entidades que venham a pretender desenvolver trabalhos
arqueológicos no concelho.
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Educação e Formação

Introdução

Os portugueses continuam ainda a apresentar um défice nas áreas da Educação e Formação,
exigindo uma aposta clara e persistente na superação do mesmo, que só será possível através da
concretização de medidas que se adeqúem às necessidades específicas do concelho de Oliveira de
Azeméis.
O processo de transferência de competências para as autarquias, obrigou à procura de projetos e
ações que neste sentido ajudem a colmatar tais lacunas, surgindo assim esta compilação no sentido
de dar a conhecer e facilitar e acesso a projetos implementados no nosso concelho de Ação Social,
Educativa, Saúde e Profissional.
Um documento aberto e em desenvolvimento que se pretende constantemente atualizado pois só
assim cumprirá o seu objetivo.
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Educação e Formação

Com o objetivo de criar uma plataforma abrangente, de fácil acesso e que disponibilize informação
na área da Educação e Formação efetuou-se um levantamento e verificou-se existir no Município:

Área da Educação


Saúde na Escola



Novas Oportunidades OAZ



Formação Parental



Animação de Recreios



Xadrez na Escola



Gira-Volei



Férias em Movimento



Entre Mapas e Cartas



Toponímia Trocada em Miúdos



Políticos de Palmo e Meio



Bullying

Estes projetos podem ser consultados em:


http://www.cm-oaz.pt/educacao.358/projeto_educativo_concelhio.490

Área Social


Projeto SOLIS



Projeto «Cuidar de quem Cuida»



Projeto «Riscos Calculados»



Projeto «Trapézio com Rede»
Programa Partilha (dirigido a pais/familiares de crianças em acompanhamento)
Programa «Educar, Prevenir, Agir» (dirigido aos pais/familiares de crianças a frequentar as
valências de Creche e Jardim de Infância das IPSS concelhias, implementado em sessões
temáticas específicas)
Programa Municipal de Apoio à Maternidade «Bem-Querer»
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http://www.cm-oaz.pt/accao_social.352/projetos.555.html
http://www.cmoaz.pt/accao_social.352/infancia_e_juventude.564/infancia_e_juventude.a918.html
Apoio para cursos de Formação Profissional



























Escola Secundária Soares Basto
Escola secundária Ferreira de Castro
EB2,3 Bento Carqueja (Oliveira de Azeméis)
EB2,3 D. Frei Caetano Brandão (Loureiro)
EB2,3 Dr. Ferreira da Silva (Cucujães)
EB2,3 Dr. José Pereira Tavares (Pinheiro da Bemposta)
EB2,3 de Fajões
EB2,3 de Carregosa
EB2,3 Comendador Ângelo Azevedo (S. Roque)
Escola Superior Aveiro-Norte
Escola Superior de Enfermagem da CVP
Cenfim
A Noz
Multiformactiva
Cerciaz
AECOA
Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis
Comossela
Centro Social Dra. Leonilda Aurora Silva Matos
A Mutualidade de Santa Maria
Semente
Alpina
CLAII
SOLIS
Univa Oliveira de Azeméis
Associação Comercial dos Concelhos de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra

Estes projetos podem ser consultados em:

http://redesocialazemeis.cm-oaz.pt/fotos/Image/217/rsvZx2YMnovas_oportunidadades_2008.pdf

Projetos de formação existentes no ACES Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte:


Programa Nacional de Saúde Escolar que engloba Programa de Saúde Oral, PASSE - Programa de
Alimentação Saudável, PRESS - Programa de Sexualidade;



Projeto Cegonha (curso de preparação para o nascimento);



Projeto Cuidar de quem Cuida.
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Os sites destes projetos estão ainda em construção, qualquer esclarecimento deverá ser direcionado
ao ACES (Centro de Saúde).
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Município de Oliveira de Azeméis | 3

Plano Municipal da Cultura
Caracterização das estruturas museológicas do concelho de Oliveira de Azeméis

Introdução
Ao longo dos próximos três capítulos pretendemos em primeiro lugar apresentar o panorama das
instituições museológicas ao nível regional e local, para depois fazermos o mesmo em relação às que
existem ao nível do concelho e, finalmente, abordarmos os projetos que tenham sido desenvolvidos
sobre esta temática.

Trata-se, como é óbvio de um esforço de caracterização sumário e com algumas limitações inerentes à
forma de funcionamento dessas estruturas, pelo que alguns dos dados referidos na caracterização,
podem não corresponder integralmente à realidade.

Ainda assim, julgamos que este levantamento constitui uma base de reflexão interessante para a
tomada de decisões estratégicas nesta área, apesar de não indicarmos, nesta fase nenhuma proposta
para o Município desenvolver.
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1.Panorama museológico do Entre Douro e Vouga, breve abordagem.

Começaremos por analisar de forma muito sumária o panorama dos museus nos concelhos envolventes
a Oliveira de Azeméis, concentrando-nos nos que se englobam na mesma unidade territorial, o que
exclui da nossa análise, por exemplo, as casas-museu existentes em Estarreja – Egas Moniz e Marieta
Solheiro Madureira – ou o Museu de Ovar.

No território que corresponde ao Entre Douro e Vouga, ao nível das NUT III, que engloba além de
Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, St. Maria da Feira, Vale de Cambra e Arouca, não existe
nenhum museu específico dedicado à arqueologia em geral e ao período correspondente à Idade do
Ferro/Romanização em particular.

Concelho a Concelho, o panorama museológico é o seguinte:

S. João da Madeira
Sendo um concelho relativamente recente, no contexto dos que englobam a NUT III Entre Douro e
Vouga, visto que foi criado em 1926, e se restringe a uma freguesia, sem elementos históricos notáveis,
a aposta passou por valorizar a atividade industrial da freguesia, que remonta ao tempo em que ainda
estava integrada no Concelho de Oliveira de Azeméis. Já no século XIX, a atividade da chapelaria era
uma das principais forças de desenvolvimento da freguesia.

Para conseguir esse desiderato o município assumiu a reabilitação do edifício da antiga fábrica da
Empresa Industrial de Chapelaria, que se situa no centro da cidade.

A preservação da memória da atividade chapeleira tem, assim, lugar, no espaço da fábrica, ainda que,
este tenha sido adaptado à nova função, perdendo algumas das suas características industriais. O museu
da Chapelaria assume, deste modo, a valorização do património industrial associado ao fabrico dos
chapéus1.

Santa Maria da Feira
Sendo um dos concelhos mais antigos da região e, do qual, se autonomizaram, por exemplo, Espinho e
Oliveira de Azeméis, o seu território fica marcado pelo peso histórico do seu castelo.

O castelo impõe-se no espaço como grande vestígio patrimonial e eixo de atração turística, para o que
tem contribuído nos últimos anos a realização da Viagem medieval, uma tentativa de recriação histórica
associada àquele testemunho.
1

MENEZES, Susana - «Museu da chapelaria de S. João da Madeira. Do seu conceito e programa museológico». In Museologia.pt,
n.º 207, p. 160-165.
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Também, neste caso, a valorização do património industrial, aqui associado ao fabrico do papel, volta a
ser o eixo central do panorama museológico, consubstanciando-se no Museu do Papel de Terras de
Santa Maria, que resultou de uma iniciativa municipal.

Embora, neste caso, se estabeleça o conceito de rede de museus municipais, englobando o museu
Municipal, no Convento dos Loios e o Museu do Papel, prevendo-se ainda a integração de outros à
medida da sua criação2, o que não tem acontecido até à data.

No caso do Museu Municipal existem alguns materiais arqueológicos, mas a organização é a de um
museu de cariz generalista, vocacionado para contar a história da região3.

Aos museus sob tutela municipal junta-se ainda o Museu da Santa Maria de Lamas, criado por Henrique
Amorim, nos anos 50, que o doou em 1959 à Casa do Povo da freguesia.

Com a morte de Henrique Amorim em 1977, o museu entrou num período de estagnação, do qual só
veio a sair em 2004, ano em que a Casa do Povo iniciou, através de parcerias, um projeto de
reorganização do museu, que se destaca dos demais, pela sua coleção de peças em cortiça, ainda que a
arte sacra e as artes decorativas sejam elementos igualmente importantes no conjunto do seu espólio.

Vale de Cambra
Aqui a organização assenta no conceito de museu polinucleado4, com um espaço central e vários
núcleos temáticos de valorização patrimonial. Apesar de não concordarmos com esta conceptualização,
o que se verifica nesta estrutura é que os sítios valorizados são não só estruturas museológicas, mas
também locais de interesse ambiental5.

No espaço central – o edifício dos paços do antigo concelho de Macieira de Cambra – entre outros
temas é abordada a arqueologia, com uma seleção de materiais recolhidos em dois sítios distintos
identificados no concelho – a mamoa de Valinhos e um conjunto de peças de Bronze encontradas em
Vila Cova do Perrinho. Isto complementado por uma edição em que são apresentados mais alguns sítios
arqueológicos do concelho.

Este museu decorre da ação do município que assume a sua gestão integrando-o na sua estrutura
orgânica.

2

http://www.cm-feira.pt/
http://www.cm-feira.pt/
4
http://www.museusportugal.org/mmvc/apresentacao.htm
5
http://www.museusportugal.org/mmvc/apresentacao.htm
3
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Arouca
Apesar de ter uma associação de valorização do património arqueológico concelhio, não existe um
museu dedicado a esta temática.

Tal como na Feira, em Arouca, o peso patrimonial do Mosteiro, desviou até agora os interesses do
município da atividade museológica. O mosteiro funcionou, até à data, como a grande atração turística,
aí sendo apresentadas algumas das peças que faziam parte da sua vivência. Curiosamente, apesar de na
quinta do mosteiro, terem decorrido algumas intervenções arqueológicas, não é dado grande relevo aos
achados no seu percurso de visita.

A associação, acima referida, encarrega-se do desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos no
concelho e publicou com o apoio da Câmara, a carta arqueológica do concelho. Trata-se, do conjunto
dos concelhos em análise, daquele que à partida possui um melhor conhecimento do potencial do seu
património arqueológico. No entanto, não optou por uma estrutura de valorização do mesmo.

Em contrapartida, o município, inaugurou, recentemente (2008), um Museu Municipal, cuja temática se
centra na etnografia, mas cuja abertura ao público ficou marcada pela apresentação de uma exposição
de pintura de alguns autores consagrados6. Posteriormente, foram integrados alguns materiais
arqueológicos no percurso expositivo, como forma de caracterizar a ocupação da região, embora de
forma muito sucinta.

6

EDV Semanário, ano I, n.º 7, 17 maio 2008. Disponível no anexo 2.
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2.Os Museus locais, caracterização Sumária.

O panorama museológico de Oliveira de Azeméis possui algumas especificidades que o diferenciam dos
concelhos envolventes.

Ao contrário de outros concelhos do entre Douro e Vouga não existe um museu municipal, situação que
contrasta com a existência de dois museus de associações, de uma Casa Museu e de um parque
temático. À exceção desta última, as restantes estruturas museológicas resultaram da vontade própria
das pessoas que lhes deram origem, não sendo originadas por nenhuma iniciativa municipal.

Faremos uma análise que permita caracterizar sucintamente essas instituições locais e, por fim,
dedicaremos algumas linhas à sua análise comparativa.

Começaremos por aquela que, apesar de algumas insuficiências, tem sido a que dispõe de uma maior
visibilidade local, até por se situar no centro da cidade.

Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis

A Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis é, das instituições locais, aquela que apresenta uma
história mais longa. A sua origem remonta a 1963, ano da morte de João Marques de Almeida Carvalho,
que estabeleceu em testamento que deixava a sua casa de habitação, no centro, da então vila,
juntamente com parte do seu recheio, para aí ser constituído um museu7.

Pese embora esse facto propiciar a constituição de um museu, visto que, para lá da doação de um
edifício e de algumas peças, o testamento incluía o legado de alguns bens de raiz que possibilitavam a
obtenção de rendimentos, tal só veio a acontecer muitos anos depois.

Um ano antes tinha sido constituída uma comissão de Oliveirenses para criar um Museu de cariz
concelhio, entre os quais se incluía João Marques de Carvalho8.

Fruto do trabalho dessa comissão o Governo Civil de Aveiro viria a declarar a Casa – Museu Regional de
Oliveira de Azeméis, Pessoa Coletiva de Utilidade Pública Administrativa, em julho de 1975.

Apesar desse facto, tal não viria a representar a abertura imediata ao público da instituição. Seria
necessário esperar mais 15 anos para que isso viesse a acontecer em setembro de 1990.

7

Veja-se a síntese histórica publicada no Correio de Azeméis, ano 80, nº 3986, 16 de janeiro de 2003, p 5. Todos jornais locais
referidos neste capítulo estão disponíveis no anexo 2.
8
Idem, conjugado com o folheto editado pela Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis em 2007, que apresenta uma síntese
da história da instituição. Apresentado no anexo 3.
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Em 1983 viria a falecer Constantino José de Carvalho, um dos elementos que integrava a referida
comissão desde a sua fundação e que ficara a gerir o legado João Marques de Carvalho. Com a morte de
Constantino José de Carvalho, que não deixou descendentes, a Casa – Museu Regional veio a receber
uma nova doação bens e de capital.

À data da morte, Constantino Carvalho era o último dos elementos do grupo que se tinha associado em
1962 com vista à criação do Museu.

Essa situação podia ter tido como consequência o fim desta ideia, mas neste contexto surgiu a
Associação de Defesa e Conhecimento do Património Oliveirense que, juntamente com a Comissão
instaladora, composta pelos sucessores dos beneméritos, chegou a acordo para serem feitas as
necessárias alterações aos estatutos do Museu, que culminaram com a eleição de uma direção da Casa
– Museu Regional em 19859.

Com essa mudança de estatuto, foi possível abrir a instituição aos sócios da Associação, alargando-se a
capacidade de atração de novos elementos.

Desde então, são os sócios da associação que elegem os corpos diretivos da Casa – Museu Regional, por
períodos trianuais.

O imóvel doado por João Marques de Carvalho foi aberto ao público a 27 de setembro de 1990, com um
conjunto de materiais que resultaram não só dos legados iniciais, mas também de várias de doações,
cedências e aquisições de peças, posteriores10.

O edifício, um antigo solar do século XVIII, estava longe de apresentar as condições ideais para a
instalação de um museu, visto que se tratava de uma habitação e, apesar de o nome fazer referência à
casa, o conceito está longe de ser o de uma casa – museu. Se assim fosse, esses condicionalismos
deixariam de o ser, para se constituírem como partes do discurso museológico e museográfico.

De então para cá, e conforme a disponibilidade dos rendimentos, as sucessivas direções têm procurado
realizar algumas obras de beneficiação, tanto do edifício principal como das construções anexas, no
sentido de criar novas áreas de exposição e de melhorar as condições dos visitantes e de funcionamento
interno11.

9

Voz de Azeméis, ano XXII, nº 609, 14 de fevereiro de 1992.
Voz de Azeméis, ano XXI, nº 545, 03 outubro de 1990.
11
Veja-se a entrevista, a elementos da Direção para se ter uma ideia do tipo de trabalhos realizados, publicada no Correio de
Azeméis, ano 80, nº 3986, 16 de janeiro de 2003, p 5.
10
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Disso são exemplo a criação de casas de banho – que originalmente não existiam no edifício – e de um
acesso ao primeiro andar da casa, para pessoas de mobilidade reduzida. Apesar dessas obras, algumas
áreas do edifício não podem ser convenientemente utilizadas por falta de condições.

O imóvel, localizado na rua António Alegria, um eixo central da cidade e que corresponde, grosso modo,
ao trajeto da via romana Aeminium – Calle, compõe-se por três pisos e, nas suas traseiras, por um
logradouro coberto e jardim, juntamente com alguns anexos.

O rés do chão, além das instalações do museu, alberga ainda um estabelecimento comercial, cuja renda
é uma das fontes de financiamento do museu. Quanto ao espaço do Museu propriamente dito, compõese de três áreas distintas.

A entrada do Museu é feita por um corredor que dá acesso à sala de exposições temporárias, ao
primeiro piso (exposições permanentes), logradouro e espaço administrativo.

A sala de exposições temporárias possuiu ainda uma entrada direta pela rua António Alegria, que é
utilizada quando as exposições estão a decorrer e o autor das peças expostas se encontra naquele
espaço, assegurando a vigilância do mesmo. Cabem nesta divisão exposições de pintura, fotografia,
artesanato, escultura, entre outras temáticas, dependendo das propostas recebidas pela direção.

No corredor é apresentada numa vitrina, embutida na parede, um conjunto de numismas de época
romana, provenientes de achados isolados, de escavações no Castro de Ul e de um tesouro monetário
encontrado em Ossela12.

No primeiro piso, que mantém a estrutura de habitação, com um conjunto de salas de pequenas
dimensões e com uma estrutura algo labiríntica, encontram-se as diferentes coleções da Casa – Museu
Regional de Oliveira de Azeméis.

A compartimentação da casa condiciona o circuito de visita, que se organiza a partir do topo da
escadaria, numa forma semelhante a um U.

Do lado esquerdo – que fica voltado para a rua António Alegria – existem quatro salas, cada uma delas
com uma coleção distinta13.

A primeira delas reúne uma parte do espólio do estúdio fotográfico “Foto Paúl”, uma casa que ficou
intimamente ligada ao desenvolvimento da fotografia no concelho, ao longo do século XX e cujo espólio,
12

SILVA, António Manuel ; GUIMARÃES, Filipe - «Achados numismáticos dos castros de Ossela e Ul». In Ul-Vária, 1994, tomo 1 (12), p. 59-82.
13
Veja-se a reportagem, publicada no Correio de Azeméis, ano 80, nº 3986, 16 de janeiro de 2003, p 6.
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composto por várias fotografias de locais emblemáticos do concelho e algum material fotográfico
utilizado no estúdio, a Casa – Museu Regional, adquiriu ao proprietário, quando este abandonou a
atividade.

A segunda sala é essencialmente composta por mobiliário e algumas peças decorativas que faziam parte
do espólio de João Marques de Carvalho.

Já a terceira sala, é dedicada à produção da fábrica “Centro Vidreiro do Norte de Portugal”. A partir de
uma doação inicial de cerca de 30 peças, por Júlio Mateiro foi constituída uma coleção de peças
produzidas na fábrica, que funcionou no concelho ao longo do século XX e que tem vindo a ser
complementada, com variadíssimas ofertas de pessoas que tinham algumas peças na sua posse.

A última sala deste lado do edifício reúne um conjunto de livros, que faziam parte da biblioteca de
Ferreira de Castro e que foram depositados na Casa museu após doação do escritor.

Estas salas estão todas ligadas entre si, mas obrigam a que a saída dos visitantes seja feita pelos mesmos
espaços por onde entraram o que cria alguma dificuldade na gestão de grupos alargados de visitantes e
na lógica do circuito de visita, pois obriga a rever todas as salas para poder passar ao lado voltado para o
logradouro.

À direita da escadaria, num pequeníssimo compartimento, encontram-se alguns exemplares de olaria
negra de Ossela, uma das freguesias do concelho. Estes exemplares são o testemunho de uma tradição
de fabrico cerâmico, que entretanto desapareceu com o advento das indústrias de plásticos e a morte
dos artesãos.

Numa outra sala, que acompanha a fachada traseira encontram-se armários com exemplares de animais
embalsamados, da coleção de João Marques de Carvalho.

As duas salas que se seguem a esta, por onde é feito o acesso ao 2º piso, servem de depósito à coleção
de publicações periódicas, não estando normalmente acessíveis ao público.

A visita a este piso completa-se com a passagem para a varanda onde estão depositadas uma coleção de
borboletas, proveniente de uma doação, uma coleção de rádios de Constantino Carvalho e, finalmente,
alguns materiais arqueológicos de intervenções levadas a cabo no Castro de Ul, por Maia Marques, na
década de 80 do século XX. Estes materiais resultam da cedência de uma parte do espólio recolhido pela
Universidade Portucalense, à Casa-Museu Regional14.

14

Voz de Azeméis, ano XXI, nº 545, 03 outubro de 1990.
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O 2º piso, por falta de condições não se encontra acessível ao público, havendo a intenção de
transformar esse andar numa zona de reservas, após a realização de obras de consolidação do edifício e
de reorganização do espaço15.

Voltando-se ao rés do chão, o logradouro reúne um conjunto de peças avulsas e diversificadas –
máquinas e mobiliário, entre outras – e mais recentemente num pequeno recanto no final do corredor
por onde é feita a entrada dos visitantes, foi colocado um espólio da fábrica Regalado.

Essa fábrica de cerâmica estava situada nos arredores da vila, junto à estação de caminho de ferro do
Vale do Vouga, e fabricava materiais de construção, bem como recipientes de cerâmica vidrada.

Pelo logradouro é possível aceder à cozinha da casa, construída num anexo da casa principal e que se
mantém com os utensílios tradicionais.

No jardim foi criado um telheiro onde estão expostas as alfaias agrícolas que fazem parte do espólio da
Casa – Museu Regional e na área descoberta estão alguns materiais pétreos de origem diversa e uma
réplica em fibra de vidro da pedra de Dighton, que sustenta, para alguns, a teoria de que os irmãos
Corte Real chegaram ao continente americano antes de Colombo.

Feita esta descrição sumária dos conteúdos da Casa – Museu Regional, importa ver em que moldes
funciona a instituição.

Como já referimos, a Casa – Museu Regional é gerida pela Associação de Defesa do Património
Oliveirense, cujos corpos sociais são, por isso mesmo, órgãos do museu. Significa isso que,
independentemente da sua formação, qualquer sócio pode ser eleito para os órgãos diretivos do
museu.

Em termos de recursos humanos com alguma formação de base, no âmbito das ciências do património,
têm sido admitidos estagiários do curso de Gestão do Património da Escola Superior de Educação do
Porto, permanecendo alguns deles após a conclusão do estágio.

Estes elementos asseguram o acompanhamento dos visitantes, proporcionando-lhes uma visita guiada.
Esta situação é particularmente vantajosa, uma vez que a informação existente nas legendas é bastante
diminuta, garantindo por isso um complemento interpretativo do espólio.

Das funções museológicas, a exposição é, assim, aquela que é cumprida com maior regularidade.
Durante a década de 90 associava-se a esta, a divulgação, através da edição de uma revista, que visava
15

Informação oral de Manuel Carlos Fernandes, tesoureiro da Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis.
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compilar estudos não só sobre as coleções da Casa – Museu regional, mas também sobre temas de
história, arqueologia, etnografia do concelho e da região envolvente.

Essa publicação perdeu, nos últimos anos, o seu caráter regular, devido aos custos que implicava,
embora não tenha sido abandonada16.

As outras funções museológicas são aquelas que têm sido menos desenvolvidas. Apesar disso, tem sido
dada alguma relevância à inventariação do acervo, tendo sido dada prioridade num primeiro momento,
ao espólio bibliófilo de Ferreira de Castro, ao espólio de Manuel Carlos Fernandes, composto por
imagens do concelho, recolhidas nos anos 80 com vista à ilustração de monografias das freguesias do
concelho. Esse projeto acabou por ser abandonado, pelo que apenas uma das 19 monografias previstas
foi editada.

Como o autor das fotografias é também membro da associação, tendo desempenhado nos últimos anos
as funções de tesoureiro, esse inventário acabou por se traduzir na transcrição dos elementos que
possuía para ficha em suporte digital.

Atualmente, o trabalho em curso tem sido a inventariação de publicações periódicas ali depositadas, ao
que se juntam os livros que não faziam parte do espólio de Ferreira de Castro.

O inventário das coleções é muito incipiente, não havendo fichas individualizadas para a grande maioria
das peças, das quais existe apenas um registo sumário. Essa situação reflete-se na identificação das
peças expostas, feita também ela de forma muito sumária. No caso das peças do Centro Vidreiro, por
exemplo, a maioria delas não está identificada, a não ser por uma pequena legenda com o nome do
doador.

No que respeita aos materiais arqueológicos, estes estão também identificados de forma sumária, com
a indicação do local onde foram recolhidos, no caso dos provenientes do castro de Ul. Em contrapartida,
o espólio numismático está identificado individualmente, mas isso resulta de ter sido feito um estudo
publicado na revista da associação que permitiu caracterizar individualmente os exemplares desse
espólio.

Esta situação de fraca informação transmitida na exposição, resulta assim de uma ausência de trabalho
de investigação das coleções, visto que o museu não dispõe de técnicos especializados nesses acervos,
nem tem sido contactado por investigadores que se interessem por esses temas para o fazerem.

16

Segundo informação oral de Manuel Carlos Fernandes, encontra-se em fase de preparação a publicação de um novo número.
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Podemos assim, considerar que a investigação e a documentação, tal como a conservação e restauro,
são missões dos museus, que dificilmente são cumpridas neste caso concreto. Eventuais trabalhos de
conservação, por exemplo, são feitos sem o acompanhamento prévio de um técnico especializado, o
que resulta, por vezes, em intervenções que não apresentam o grau de qualidade ética e técnica exigida
numa situação semelhante.

O planeamento das atividades também não é muito desenvolvido. Além da exposição permanente,
onde são acrescentadas peças, sempre que sejam oferecidas e se enquadrem no espólio já existente, as
exposições temporárias não são alvo de um planeamento prévio, resultando essencialmente da procura
de artistas que pretendam apresentar os seus trabalhos ao público.

Estas duas situações acabam por ter como resultado uma dificuldade acrescida para comunicar com o
público e divulgar as diferentes atividades desenvolvidas. Sem uma definição clara dos programas a
desenvolver durante o ano não é possível fazer chegar ao público uma síntese daquilo que irá ser feito,
e em que momento.

Por outro lado, a política de colocar em exposição imediata as peças recebidas por oferta, desde que se
enquadrem no âmbito da exposição permanente, revela uma ausência de conceção museográfica, visto
que não é feito qualquer tipo de trabalho de interpretação, nem adaptado o discurso existente, para
esse efeito.

Existem assim, algumas lacunas da Casa – Museu Regional no cumprimento das missões atribuídas, pela
Lei 47/2004, aos Museus.

Museu Regional de Cucujães

Como referimos anteriormente, existe uma outra instituição com a designação de Museu Regional, na
freguesia e vila de Cucujães. Este é muito mais recente que o analisado anteriormente, visto que data de
13 de julho de 2002. Resulta também ele da constituição de uma associação: “Associação Museu
Regional de Cucujães”17.

Esta conseguiu da Junta de Freguesia a cedência, por um período de 50 anos, de um piso de uma antiga
escola primária para instalar o museu18. A base do espólio resulta da coleção particular do Sr. José Neves
e centra-se essencialmente na etnografia, com a reconstituição de uma cozinha regional, da bancada de
trabalho de um tamanqueiro, da de um chapeleiro e, também, de uma atafona. A estas juntam-se
outras peças, representativas das atividades relacionadas com a vida da freguesia19.
17

Voz de Azeméis, ano XXXII, nº 1129, 25 julho de 2002.
Correio de Azeméis, ano 80, nº 3986, 16 de janeiro de 2003, p 8.
19
Correio de Azeméis, ano 80, nº 3986, 16 de janeiro de 2003, p 8 e Voz de Azeméis, ano XXXII, nº 1129, 25 julho de 2002.
18
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Em paralelo, são desenvolvidas algumas atividades relacionadas com a vida no mundo rural, como as
desfolhadas, o magusto, os cantares e jogos tradicionais.

Tal como no caso da Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis, o facto de se tratar de uma
associação permite que não exista necessariamente nos seus órgãos diretivos, algum elemento com
formação específica na área da museologia.

Apesar de apresentar alguma dinâmica, que se traduz na montagem de um presépio, na época natalícia,
e de um concurso sobre a mesma temática, tal não impede que a abertura ao público se faça apenas
dois dias por semana, aos sábados das 14h00 às 17h00 e domingos das 10h00 às 12h00, embora nem
esses sejam integralmente assegurados20.

O cumprimento das funções museológicas apresenta dificuldades semelhantes às da Casa – Museu
Regional de Oliveira de Azeméis.

Pese embora a maior uniformidade do espólio apresentado, pelo menos de acordo com os elementos
escritos a que tivemos acesso, que garante, teoricamente, um discurso museológico mais coerente, o
facto de não estar aberto de forma permanente penaliza a instituição.

Parece-nos que este caso estaria melhor enquadrado como coleção visitável, do que, propriamente,
como museu.

Na mesma freguesia existe um outro espólio, este essencialmente arqueológico, recolhido pelo abade
João Domingues Arede, que deu corpo àquilo que designou por Museu da Vila do Couto de Cucujães21.

O museu era na realidade uma vitrina instalada na sacristia, onde o abade Arede, um estudioso da
história e arqueologia da região, recolheu e identificou as peças que encontrou durante as suas
deslocações pelos sítios arqueológicos, às quais viria a juntar outros objetos e alguns livros.

Ao que conseguimos apurar, através de informações orais, essa coleção passou a integrar o Museu
Regional de Cucujães. A última referência à coleção, quando a mesma se encontrava na sacristia da

20

Após várias tentativas de visita ao local, tal não foi ainda possível e de acordo com um residente nas proximidades do Museu
Regional de Cucujães, a abertura ao público é assegurada normalmente quando aí se realizam atividades promovidas pela
associação.
21
«O Museu Regional de Cucujães e a Ação do reverndo João Domingues Arêde». In Arquivo do Distrito de Aveiro, 1935, 4 (1), p.
309-314.
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igreja sugere que já faltariam algumas peças22, relativamente às constantes na listagem publicada no
Arquivo do Distrito de Aveiro, aquando da inauguração do Museu do Abade Arêde.

Casa – Museu Ferreira de Castro

Outra estrutura museológica existente no concelho é a Casa Museu Ferreira de Castro. Esta foi doada à
Câmara Municipal em 30 de dezembro de 1967, com o propósito de preservar a memória do escritor
que nasceu na freguesia de Ossela23.

Em paralelo, foi construída uma biblioteca na terra natal do escritor e sob a sua supervisão, com vista a
servir essa população. conceptualmente, esta é talvez, a instituição melhor estruturada, visto que se
destina a evocar a vida e obra do escritor e cumpre esse objetivo, através dos objetos que o próprio
selecionou para esse efeito.

Ao visitar-se a casa podem encontrar-se alguns elementos que servem para caracterizar aspetos
biográficos do escritor, como os sapatos que calçou e a mala onde guardou os seus haveres quando em
1939 realizou a volta ao mundo.

No entanto, pese embora o facto de caber à Câmara a responsabilidade sobre esta estrutura, tal não
invalida que exista alguma incapacidade para cumprir as funções museológicas.

Apesar de ser assegurada a abertura da casa museu, não tem sido possível por falta de recursos
desenvolver atividades que lhe confiram um maior dinamismo, à exceção de algumas iniciativas
limitadas no tempo24. O facto de se tratar de uma coleção fechada funciona, também, como um entrave
ao desenvolvimento de atividades, uma vez que o espólio existente é apenas o que está à vista, não
havendo possibilidade de alterar a exposição de longa duração, ou de a complementar com exposições
temáticas. Num outro prisma, a falta de recursos, reflete-se, de igual forma, na conservação das peças
que constituem a coleção, que não têm sido alvo de uma monitorização tão próxima quanto seria
desejável e das intervenções de restauro que possam ser necessárias. Mesmo a manutenção dos
espaços envolventes, tem sido assegurada de forma intermitente devido à falta de recursos que garanta
a limpeza dos jardins e espaços de cultivo da Casa Museu.

22

Vide SILVA, Fernando A. Pereira - «Contributo para a carta arqueológica do concelho de Oliveira de Azeméis. Da pré-história à
romanização». In Ul-Vária, 1995, tomo 2 (1-2), p. 12, nota 4.
23
Correio de Azeméis, ano 80, nº 3986, 16 de janeiro de 2003, p 9.
24
http://www.aveiro-norte.ua.pt/ferreiradecastro/index.asp
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O estudo e divulgação da obra do escritor têm sido deixados a cargo de várias associações, de âmbito
literário sobre Ferreira de Castro, com o apoio da autarquia, às atividades desenvolvidas, variando a
forma como esse apoio é dado em função das ações desenvolvidas.

Também, neste caso, se verifica que não há um cumprimento integral das funções museológicas.

Parque Temático Molinológico

Sendo a estrutura mais recente, inaugurada em 2008, hesitámos em fazer a sua integração neste
levantamento. No entanto, a inclusão de um “núcleo museológico” nos seus conteúdos levou-nos
considerá-lo como uma das estruturas museológicas do Concelho.

Conceptualmente a abordagem deste projeto é completamente distinta dos anteriores. A sua criação
resulta de um trabalho de investigação e levantamento etnográfico prévio que procurou reconstituir a
atividade moageira do Município, integrando-a no contexto das atividades agrícolas e industriais, bem
como das vivências das populações locais.

O parque não se centra num edifício, mas num território, numa estratégia multipolar, que procura
reabilitar diversos conjuntos de estruturas moageiras em simultâneo com a recuperação da paisagem e
das tradições.

À reabilitação dos edifícios e da paisagem juntou-se um pequeno “núcleo museológico” onde se
apresentam um conjunto de peças relacionadas com as diversas componentes da atividade moageira e
se procura fazer o seu enquadramento através de textos e imagens explicativos. Em termos
museográficos será o que apresenta uma melhor qualidade e contemporaneidade, pese embora a
dimensão reduzida do espaço disponível. A homogeneidade da coleção e a sua associação às várias
atividades relacionadas com o funcionamento dos moinhos conferem-lhe uma coerência que não se
encontra na Casa Museu Regional de Oliveira de Azeméis e Museu Regional de Cucujães, onde a
etnografia acaba por ser misturada com outros elementos patrimoniais.

No entanto, também aqui a falta de recursos impede o cumprimento cabal das funções museológicas,
não sendo asseguradas, por exemplo, as atividades de conservação e investigação previstas no projeto
inicial. Ainda assim, assegura-se a abertura regular do espaço e a realização de visitas de âmbito escolar,
mediante marcação prévia.
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3.Projetos Desenvolvidos
Neste âmbito poderemos referir o projeto desenvolvido como base à criação do Parque Temático
Molinológico, que promoveu uma extensa investigação sobre o estudo do património material e
imaterial associado à atividade moageira, que se traduziu na realização de congressos, duas publicações
sobre esta temática e de uma página eletrónica específica.

Num âmbito distinto, podemos ainda referir a criação da página eletrónica da Casa Museu Ferreira de
Castro no âmbito da Desenvolvimento de Produtos Multimédia e Programação Multimédia do curso de
Tecnologias de Informação e Comunicação Multimédia da Escola Superior Aveiro Norte, com conteúdos
pedagógicos desenvolvidos por Corália Almeida, que à época realizava um estágio profissional no
Município.

À exceção deste dois projetos, não temos conhecimento de nenhum outro que visasse o
desenvolvimento de projetos museológicos no âmbito do concelho.
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CONCLUSÃO
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Considerações Finais

Em suma, das instituições existentes no concelho, nenhuma delas cumpre, na íntegra, as funções
museológicas.

Para isso, contribui, sem dúvida, o facto de não haver uma estrutura interna capaz de estabelecer um
quadro claro da missão que deve competir a cada uma delas.

A própria designação escolhida para as instituições, Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis ou,
de Museu Regional de Cucujães, é reveladora da ausência de uma reflexão quanto à missão e objetivo
que devem ser prosseguidos por cada uma delas.

Esta situação parece denotar que, existe uma sobreposição no âmbito que se pretende dar às duas
instituições. A primeira foi criada com o objetivo de recolher e preservar espólios de âmbito concelhio, a
partir das coleções deixadas pelos seus fundadores, enquanto a segunda se propõe fazer o mesmo com
os espólios que caracterizam a sua freguesia, donde a designação regional, nos parece menos ajustada.

O âmbito das coleções também não é de molde a garantir uma homogeneidade dos conteúdos, quer
numa, quer noutra – o que poderia facilitar o cumprimento da missão – embora essa situação se ponha
com maior acuidade na Casa-Museu Regional. O facto das coleções se constituírem com base nas
coleções dos dois elementos doadores, dá origem a que exista um conjunto de testemunhos que
dificilmente se poderá enquadrar no conceito de preservação das tradições concelhias, pensamos por
exemplo na coleção de rádios de Constantino de Carvalho, ou na coleção de Borboletas e, na de animais
taxidermizados de João Marques de Carvalho, dificilmente associáveis à cerâmica de Ossela ou, aos
vidros das diversas fábricas do concelho, por exemplo.

A essa falta de coerência organizativa, escapa a Casa Museu Ferreira de Castro, o que não impede, por
outro lado, que apesar de existirem várias associações que pretendem dinamizar a memória do escritor,
a dinamização efetiva do espaço seja muito diminuta. O mesmo problema afeta o Parque Temático
Molinológico, apesar de ter a componente museológica mais coerente e de possuir, pela forma como o
projeto foi estruturado, uma melhor ligação com o território onde se integra, os problemas logísticos
acabam por impedir o seu funcionamento em pleno.

Por último, verifica-se, também, que o enfoque dado à arqueologia é relativamente marginal, com as
peças apresentadas terem pouco peso no contexto das coleções e a não possuírem uma
contextualização adequada.
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CARTA DO PATRIMÓNIO
UM CONTRIBUTO PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA DO PATRIMÓNIO

A situação particular do património arqueológico, arquitetónico e natural, classificado ou não classificado, na
extensa área do concelho de Oliveira de Azeméis, pressupõe a tomada de medidas cautelares no processo de gestão
corrente das transformações físicas do espaço, independentemente das normas legais que exigem procedimento específico
para o património classificado. O regulamento do Plano Diretor Municipal de 95, ainda em vigor, contempla o princípio do
estudo especial para as áreas referenciadas como valor patrimonial que são demarcadas na Carta de Ordenamento e na,
erradamente designada ou incompleta, Carta do Património.

Perante a atual falta de gestão estratégica, que tendencialmente se agravará com o incremento do
desenvolvimento do concelho, quer do ponto de vista da rede viária, instalação de zonas industriais e equipamentos sociais,
como aterros sanitários, gasoduto, etc., somos de parecer que deverão existir determinadas linhas de força de atuação, por
parte do Município, com vista a uma gestão equilibrada e integrada do património cultural concelhio, as quais deveriam ser
consignadas na presente revisão do PDM.

Com base neste pressuposto, o Setor do Património Histórico-Cultural estabeleceu uma série de linhas
orientadores de ação numa perspetiva de REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL do Concelho de Oliveira de
Azeméis sobre as quais deverão ser levadas a cabo um conjunto de ações que passam pela conservação, preservação e
salvaguarda do património histórico-cultural do Concelho, promovendo o seu conhecimento e valorização, definindo-se e
esboçando-se assim a CARTA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO. Neste universo inclui-se o conjunto de bens móveis e imóveis
de especial valor histórico, arquitetónico, artístico, científico, social ou técnico subsistentes em território concelhio.

Os “elementos – chave” para a criação da referida CARTA são os seguintes:

- Identificação e conhecimento – Investigação e elaboração de um Inventário com vários campos caracterizadores do bem
cultural;

- Sinalização – colocação de placas de sinalização com alguns itens caracterizadores que permitirão ao visitante conhecer o
monumento ex. Designação, Função, Cronologia, etc...;
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- Manutenção e Conservação – Ação conjunta com a Divisão de Obras Municipais com vista a produzir um documento de
trabalho que permita identificar as necessidades de intervenção e manutenção, a curto e médio prazo, dos vários
elementos patrimoniais existentes no concelho;

- Ordenamento e Salvaguarda – Ação conjunta com o Departamento de Planeamento Urbanístico da CMOA com vista a
produzir um documento de trabalho de orientação que permita estabelecer um conjunto de regras normativas face à
urbanização (construção) em locais próximos de monumentos ou bens culturais e naturais. O PDM poderá ser o documento
máximo e, para todos efeitos, a materialização desta ação.

- Divulgação – Promoção dos bens culturais concelhios através de diversas manifestações culturais (Ciclos de Concertos,
Espetáculos Variados, Exposições, Conceção de Monografias, brochuras e desdobráveis, etc...).

Numa primeira fase, como forma de organização e rentabilização de recursos, com vista à otimização da gestão do
Património Edificado, foi realizado um Inventário de toda a realidade patrimonial, não só com o intuito de identificar as
suas potencialidades, mas também como forma de avaliar os elementos dissonantes, descaracterizadores do património
arquitetónico, acionando, se assim for entendido após a avaliação, os meios legais no combate a esta situação, punindo os
eventuais responsáveis.

Este inventário teve como ponto de partida uma listagem recentemente revista e atualizada, baseada na listagem
designada por “Outros Valores Patrimoniais”, ponto 4.2 do Relatório do PDM (95).
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O trabalho de inventariação levado a cabo enquadra-se nos princípios gerais da legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º
107/2001 de 8 de setembro de 2001, nomeadamente na alínea a) do seu artigo 6.º, quanto à necessidade de realizar
inventários, “assegurando o levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais
existentes com vista à respetiva identificação”. Atendendo às características da paisagem e da estruturação urbana
presente no território do município, foram também consideradas, no mesmo sistema de inventário, os principais locais com
valor natural e paisagístico, os quais, por vezes, enquadram os edifícios, ou espaços urbanos, presentes na referida
listagem.

Com este inventário, onde se identificaram os elementos patrimoniais por cada uma das 19 freguesias do concelho, foi
também permitido tipificar / catalogar os elementos patrimoniais, numa primeira fase pelo seu caráter, sendo ele civil,
religioso ou natural/paisagístico e numa segunda fase pela sua tipologia, Arquitetura, Arqueologia, Núcleos Urbanos,
Núcleos Rurais e Espaços Naturais.
Com este estudo pretendeu-se a clara identificação, seu conhecimento e referenciação cartográfica dos imóveis com valor
cultural, a proposta da sua definitiva inscrição nos instrumentos de planeamento.
Uma das etapas complementares a todo este trabalho de investigação e conhecimento da realidade patrimonial do
concelho foi o contacto direto com os Presidentes de Junta e com os proprietários dos imóveis referenciados na listagem:
“Outros Valores Patrimoniais” do PDM de 95. De uma maneira geral, através desse contacto, verificámos que há uma
aceitação acerca da temática da valorização do património existente em cada uma das freguesias do concelho, por parte
dos interlocutores. Os presidentes das juntas de freguesia têm manifestado algum interesse em verem os imóveis com
valor patrimonial sujeitos a um regime de proteção, previsto através de um instrumento de plano, de forma a evitar a sua
alteração e consequente descaracterização do património cultural da sua freguesia. Já a atitude dos proprietários perante
os imóveis à sua “guarda” diverge, podendo dividir-se em três categorias: - os que habitam a casa que herdaram ou
mandaram construir apresentam, na sua maioria, o desejo de preservar a casa, esperando que as gerações vindouras
respeitem a sua vontade. Subsiste, no entanto, a preocupação, atendendo à dimensão dos edifícios, de qual será a forma
de os manter; – Os proprietários que já não habitam a casa permanentemente, mas que a visitam aos fins de semana, têm
uma maior preocupação com a forma de manter a casa, considerando algumas formas de autossustentação relacionadas
com o turismo ou atividades similares, não se verificando contudo a passagem à prática desta intenção; - Os proprietários
que já não habitam a casa, estando esta desabitada mas na posse de herdeiros, em processo de partilhas ou à venda.
Nestes últimos casos o problema principal é, por um lado, o afastamento dos herdeiros desse lugar, já não representando a
casa qualquer significado para estes, e, por outro, os custos de manutenção de um imóvel com as características e a
dimensão que usualmente estas casas apresentam.
Podemos concluir, através desta auscultação, que é premente, para os casos em que o imóvel apresente valor cultural
relevante, a existência de um elemento regulador que salvaguarde a integridade do bem patrimonial.
A leitura que se pode efetuar, após o levantamento in loco, em cada uma das freguesias, é o da permanência da
generalidade dos edifícios que foram construídos desde os meados do século XVIII, correspondendo ao período de
consolidação da estrutura das freguesias, com a construção de edifícios e respetivas infraestruturas, até ao final do século
XIX. Este crescimento assenta na economia rural, de fomento agrícola.
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Assim, a valorização que se estabelece para a classificação dos imóveis efetua-se a partir de uma hierarquia histórica, desde
os prédios mais antigos até aos mais recentes, incluindo nesta hierarquia e, consequentemente, no Inventário, edifícios
correspondentes ao período moderno, do século XX. Um dos fatores mais importantes para a valorização dos imóveis será,
por isso, a permanência.
Dos edifícios identificados, com valor patrimonial, e dos espaços urbanos que caracterizam a freguesia onde estes se
situam, podemos retirar as seguintes conclusões:

- Predomínio das casas e quintas de génese rural, estando estas associadas às famílias da nobreza e à burguesia
rural local. As casas mais antigas senhoriais, são construídas a partir de finais do século XVI e têm quase sempre agregado
um ícone de prestígio que é a capela privada.
- Outro tipo de casa que apresenta uma valorização estética, embora de categoria diferente, é a casa da burguesia
rural, correspondendo aos assentos de lavoura, às casas de maior dimensão, cuja propriedade apresenta vários edifícios,
correspondendo estes às diversas tarefas necessárias de apoio e complemento à lavoura.
- Outro tipo de casa que caracteriza a paisagem do município é o tipo de Casa dos Brasileiros. Esta casa está
presente em várias freguesias, fazendo parte do património cultural e arquitetónico, representando um passado recente,
próspero de desenvolvimento social, cultural e urbano das freguesias do concelho e é construída, regra geral, para exibir o
estatuto social dos seus proprietários. Estas casas distinguem-se na paisagem urbana devido, em parte, à sua volumetria,
correspondendo a volumes que contrastam com as casas de génese rural.
- O período de construção correspondente à época moderna, desde os anos 30 até aos anos 60, será caracterizado,
neste concelho, por intervenções tímidas, sobretudo no que concerne à política de habitação coletiva e obra pública. O tipo
de arquitetura realizada no período do Estado Novo encontra-se presente, principalmente, no centro urbano da cidade de
Oliveira de Azeméis, revelando a sua importância como centro administrativo.

Da generalidade de aspetos que poderão ser identificados nos imóveis, para além do tipo, é a sua decoração, interior e
exterior, a qual poderá traduzir a sua época de construção, caracterizando-se cronologicamente. Desta forma torna-se
fundamental estabelecer uma unidade territorial que dê coerência na apreciação desses imóveis ou espaços urbanos,
alcançando uma valorização e preservação concreta, sem que com essa atitude se pretenda o imobilismo, antes
procurando um equilíbrio entre o património, a sua memória e a evolução da estrutura urbana incluindo essa memória.
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO TRABALHO DE LEVANTAMENTO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Concluída esta etapa de levantamento patrimonial do concelho, revela-se a diversidade presente em cada uma das
freguesias, da sua autenticidade, da sua génese urbana e social, num território utilizado como local de passagem, mas
também de fixação de pessoas, de determinados valores culturais, sociais e económicos, próprios a cada um dos lugares,
mas comuns à generalidade dos seus habitantes, constituindo a sua identidade histórico-cultural.

Após os levantamentos realizados a cada uma das freguesias podemos constatar uma diversidade de imóveis, de espaços
edificados e naturais, os quais traduzem a riqueza patrimonial a salvaguardar por todos os agentes envolvidos na gestão do
património, públicos e privados.

O Inventário realizado na sequência dos levantamentos foi organizada tendo em consideração o caráter público ou privado
que os imóveis detinham, estabelecendo à partida um critério diferenciador que antes não existia, o qual se traduz na
distinção entre património com caráter religioso e o património com caráter privado ou civil. Ao património religioso são
associados os elementos que qualificam o espaço público, como sejam os cruzeiros e os largos envolventes das igrejas ou
capelas.
Quanto ao património privado criou-se um critério diferenciador entre o edifício e a quinta, constituindo esta última uma
unidade espacial. O edifício apresenta, na maior parte dos casos, um clara vocação urbana, contribuindo para a
caracterização do espaço público, a frente de rua. As quintas, devido à definição de um perímetro para além do qual não se
transgride, estão mais relacionadas com os espaços para lá do perímetro urbano, em espaço”rural”, acontecendo, por
vezes, a situação da urbanização das quintas, do urbano que envolve as quintas, até estas se diluírem na forma urbana. Será
o caso mais visível da cidade de Oliveira de Azeméis, estando no entanto a acontecer nas sedes de algumas freguesias,
como Cesar ou Fajões.
A compreensão do fenómeno do desenvolvimento urbano revela-se também importante, (ou seja, o tipo de génese
presente em cada uma das freguesias), já que esta traduz a sua importância no contexto das demais. A análise urbana é
sobretudo realizada com recurso à cartografia existente, permitindo, nas deslocações efetuadas a cada uma das freguesias,
ter a perceção do seu desenvolvimento, bem como do seu estado atual, a sua qualidade formal enquanto espaço urbano.
Um dos principais alcances do levantamento ao património cultural e edificado tem que ver com a criação de uma equipa
com uma vocação específica, própria à organização municipal a qual possa acompanhar, no futuro, as intervenções a levar a
efeito nos imóveis identificados, ou a simples avaliação do seu estado de conservação e determinar eventuais estratégias
de reabilitação, a partir de alguns programas de reabilitação em curso.
Neste sentido, surgiu pertinente criar um regulamento municipal, o qual pudesse constituir um apoio, quer aos técnicos
municipais, sobre a variedade de tipologias presentes nos imóveis do município, bem como, auxiliar os proprietários dos
imóveis na identificação correta do seu tipo de imóvel.
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REGULAMENTO MUNICIPAL

PROJETO DE REGULAMENTO DO PATRIMÓNIO CULTURAL EDIFICADO
DO CONCELHO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Com o desenvolvimento do estudo e análise aos valores patrimoniais do concelho de Oliveira de Azeméis, trabalho em
curso, realizado pela equipa constituída pelos técnicos Sandra Santos, do GTA da CMOA, Ricardo Freitas, do Setor do
Património Histórico-Cultural da CMOA e António Afonso, integrando a equipa do GTA, ao qual designámos por “Livro
Branco do Turismo”, pareceu-nos pertinente e de vital importância a elaboração de um Plano de Intenções relacionado com
a criação e implementação de um Regulamento Municipal do Património Cultural Edificado do Concelho de Oliveira de
Azeméis, com o acompanhamento da arquiteta Filomena Farinhas, e na área jurídica, pela Dr.ª Vera.

Convém referir, em primeiro lugar, que a presente estrutura de intenção regulamentadora, futuramente designada por
Regulamento Municipal de Património, se assim for entendido pelo executivo autárquico, foi baseada no Regulamento do
Plano de Salvaguarda do Património Construído e Ambiental do Concelho de Oeiras, pois após uma exaustiva investigação
que levámos a cabo, com o imprescindível apoio da arquiteta Filomena Farinhas, pensámos ser este o que melhor se
poderia adaptar à realidade patrimonial do concelho de Oliveira de Azeméis. É, neste momento, um documento de
aplicabilidade hipotética uma vez que carece ainda de peso e forma jurídica.

Este projeto nasce da necessidade de salvaguardar e revitalizar o tecido patrimonial edificado do concelho e assim criar um
instrumento regulador de suporte à gestão autárquica, que servirá de base às decisões de licenciamento camarário. Neste
campo, importa ainda referir que, na elaboração deste projeto foram tidos em conta os aspetos técnicos legalmente
vigentes bem como aqueles que constam das posturas e regulamentos municipais.

É pois, objetivo primordial deste Regulamento estabelecer a elaboração e aprovação das intervenções arquitetónicas e
urbanísticas dos elementos patrimoniais do concelho de Oliveira de Azeméis, através da explanação de uma série de linhas
de conduta, condicionamentos e direitos e o seu âmbito aplica-se, objetivamente, aos seguintes valores patrimoniais:

- Elementos patrimoniais referidos no Plano Diretor Municipal;
- Imóveis classificados oficialmente (IPPAR / MOA);
- Imóveis inventariados no âmbito do levantamento e caracterização do património cultural edificado existente no
concelho;
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- Estações arqueológicas ou áreas de interesse arqueológico;
- Zonas do concelho, de relevante e comprovado interesse cultural, histórico ou arquitetónico;
- Áreas envolventes e de proteção aos valores enunciados nos itens anteriores.

Em conclusão, poderá este Regulamento ser uma útil ferramenta e um válido contributo para o planeamento
urbanístico do nosso concelho e uma vez que caminhamos a passos largos para a implementação de um Plano Diretor
Municipal revisto, esta, é pois, a nossa contribuição concreta e objetiva para este instrumento de vital importância.

Capítulo I
Projeto de Regulamento Municipal do Património Cultural Edificado
do Concelho de Oliveira de Azeméis

Disposições Gerais

Nota Justificativa

Artigo 1º

Portadores da mensagem espiritual do passado o património
cultural edificado, permanece no tempo presente, testemunho vivo das
nossas tradições seculares. A humanidade tem vindo a tomar
consciência da unidade dos valores humano considera-os como
património comum, assumindo voluntariamente a responsabilidade de
o preservar e transmitir toda a sua riqueza e autenticidade às gerações
futuras. Dai uma preocupação crescente em apresentar linhas
orientadoras não só ao nível Internacional, como é o caso das Cartas
Internacionais para a Salvaguarda das Cidades Históricas, Carta de
Atenas para o Restauro de Monumentos Históricos, Carta Internacional
sobre a Conservação e Restauro dos Monumentos e Sítios e Carta
Europeia do Património Arquitetónico, bem como ao nível nacional
destacando-se deste já como Direito Fundamental Cultural (direito à
fruição e criação cultural), e nesse sentido incumbindo ao Estado, em
colaboração com todos os agentes culturais, nomeadamente as
autarquias locais, promover a salvaguarda e a valorização do
património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade
cultural comum (art.º 78.º n.º 2 alínea c) da Constituição da República
Portuguesa).

Lei habilitante

Como resultado destas linhas orientadoras surgiu a Lei n.º
107/2001, de 8 de setembro que estabelece as bases da política e do
regime de proteção e valorização do património cultural, para a
definição de uma política de conservação integrada do património
cultural edificado, e visa a efetivação do direito à cultura e à fruição
cultural anteriormente referido e a realização dos demais valores e das
tarefas e vinculações impostas, neste domínio, pela Constituição e pelo
Direito Internacional.
Assim, e apesar das profundas alterações, que modificaram
significativamente a estrutura da paisagem do concelho, é possível
ainda identificar edifícios e aglomerados urbanos que ilustram o
passado do Município, surge o presente regulamento que pretende ser
o instrumento de suporte à gestão autárquica e servirá de base às
decisões de licenciamento camarário.

Ao abrigo do disposto no n.º 7 do Artigo 112.º, e Artigo
241.º, ambos da Constituição da República Portuguesa, em conjugação
com a alínea a) do n.º 6 do Artigo 64.º, e alínea a) do n.º 2 do Artigo
53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5A/200, de 11 de janeiro, de acordo com as atribuições e competências
municipais, preceituadas no art.º 13.º n.º 1 alínea e) e art.º 20.º n.º 1
alínea b) e n.º 2 da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, e o estabelecido
na Lei n.º107/2001, de 8 de setembro, no Decreto- Lei n.º 555/99, de
16 de dezembro, e posteriores alterações e pela Lei n.º 42/98, de 6
agosto e posteriores alterações, é aprovado o presente regulamento.

Artigo 2º
Objetivo
1-

O presente Regulamento visa estabelecer as regras a adotar
na elaboração e aprovação dos projetos de obras relativas a
intervenções arquitetónicas e urbanísticas dos elementos
patrimoniais previstos na tabela anexa a este regulamento,
bem como estabelecer a intervenção do Setor do Património
Histórico – Cultural, no conhecimento, estudo, proteção,
valorização e divulgação do património cultural, objeto do
presente regulamento.

2-

Sem prejuízo do previsto no número anterior, são definidos,
seguidamente, os objetivos gerais a atingir com o presente
regulamento:
a)

Conservar e valorizar os edifícios, conjuntos
edificados e unidades ambientais patentes neste
regulamento;

b)

Enquadrar a realização de operações de
salvaguarda e/ou valorização, referentes à
elaboração de projetos e à execução das obras
respetivas do edificado pré – existente, e a
construir, no perímetro de proteção;

c)

Regulamentar o direito de transformação da
propriedade sob forma objetiva e estável e o
direito de edificação numa perspetiva de
salvaguarda e valorização do património cultural
construído,

d)

No que se refere às áreas de intervenção nos
núcleos urbanos consolidados, nos quais se

Neste Regulamento são tidos em conta os aspetos técnicos
legalmente vigentes bem como aqueles que constam das posturas e
regulamentos municipais.
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incluem os núcleos rurais, os planos de pormenor
respetivos constituem a ferramenta de
planeamento privilegiada para estabelecer
disposições sobre manutenção, reabilitação ou
restauro dos edifícios, ou espaços públicos, com
eliminação dos elementos dissonantes e
prescrição das condições a que devem obedecer
as novas intervenções, tendo em vista a
salvaguarda do imóvel ou do conjunto.

d)

Núcleos Rurais – Conjuntos urbanos de caráter rural, que
apresentem uma unidade espacial e territorial e que
integrem edifícios de génese agrícola, as casas rurais, com
os respetivos anexos de lavoura, como sejam palheiros ou
sequeiras e espigueiros com as eiras na sua proximidade. A
coerência formal destes espaços, a sua forma orgânica, está
relacionada com o predomínio da atividade agrícola. Os
caminhos de acesso, por norma, são segregados em função
da dominante da unidade casa – quinta, dispondo esta de
todo o espaço útil possível. A densidade populacional, e
construtiva, destes aglomerados, é baixa, estabelecendo
uma relação de harmonia com o espaço envolvente, o agro.
Estes núcleos são devidamente identificados na Cartografia
afeta a este regulamento.

e)

Núcleos urbanos – São os espaços de caráter urbano, com
uma estrutura urbana consolidada e que estejam
associados aos locais de principal desenvolvimento urbano.
Nestes destacam-se as casas, ou outros imóveis, com
relevante valor cultural e arquitetónico, os quais foram
sendo construídas ao longo das principais vias de acesso
viário, configurando atualmente uma estrutura urbana
coerente, a qual se poderá assemelhar a um “centro”
histórico. Estes estão identificados na Cartografia afeta a
este regulamento.

f)

Espaços Naturais de Qualidade Ambiental e Paisagística –
São os espaços que apresentam valor ambiental, natural ou
agrícola, que por norma estão associados ao percurso dos
rios, ou linhas de água. Estes podem-se distinguir quer pelo
seu valor natural paisagístico, os espaços naturais, nos quais
se inclui a floresta, e os espaços no qual domina a produção
agrícola não intensiva. É comum nestes espaços existirem
construções de caráter rural, como sejam os moinhos de
água, ou outros anexos de lavoura isolados do contexto
urbano, constituindo, a globalidade destes espaços, uma
unidade territorial que deve ser preservada. A rede de
caminhos rurais, de acesso automóvel ou pedonal, devem
igualmente ser considerados neste âmbito, sendo comum a
presença de muros em alvenaria de pedra não aparelhada,
definindo estes, por vezes, os limites dos caminhos.

g)

Moinhos de água: Construções de caráter agrícola,
presentes ao longo dos cursos de água, de feição simples,
utilizando processos construtivos próprios do local onde se
inserem. Os moinhos de água do concelho são de rodízio
horizontal, com eixo vertical. A estes está associado um
conjunto de infraestruturas, como os açudes, as levadas
que desviam a água do leito do rio, e a rede de caminhos de
acesso, as quais devem também ser mantidas, constituindo
o garante de uma qualidade ambiental na paisagem rural. A
base de dados do inventário realizado está presente na
cartografia afeta a este regulamento.

h)

Os espigueiros: Construções de caráter agrícola, cuja
utilidade está diretamente relacionada com o
armazenamento e proteção das espigas de milho. Estas
construções traduzem a sua importância, através da forte
presença em todas as freguesias do concelho. A sua forma
está diretamente relacionada com o tipo existente neste
concelho, o tipo de Oliveira de Azeméis, o qual apresenta
um tronco cónico trapezoidal assente sobre um soco
maciço. O corpo do espigueiro é dividido em quartéis, os
quais constituem unidades de medida. Este tipo de
estruturas de secagem, espigueiros, sequeiros e eiras, foi
objeto de um inventário promovido pela autarquia, estando
disponível em base de dados, em cartografia afeta ao
presente regulamento.

Artigo 3º
Definições
Para efeitos do presente regulamento considera-se o património
inventariado, não classificado o património identificado na lista anexa a
este regulamento, constituído pelos imóveis e conjuntos edificados
abrangendo edifícios religiosos, quintas e solares, moinhos e outros
elementos de interesse patrimonial a integrar na carta do património, e
cujos tipos principais se enumeram seguidamente:
a)

Casas/ Quintas da Nobreza – Este tipo de casa é o que
apresenta maior desenvolvimento formal/arquitetónico ao
nível das fachadas, e também na decoração presente no
interior. Destacam-se os elementos decorativos exteriores,
em pedra. As casas que estão associadas, por norma, às
famílias nobres.
Os edifícios são normalmente constituídos por várias zonas
diferenciadas, nas quais se podem, em alguns casos,
identificar a evolução orgânica da sua estrutura, edificada e
natural, nomeadamente: a casa de habitação e seus pátios
envolventes; o jardim de buxo da casa; o pomar e horta; a
mata de proteção; as estruturas de secagem e anexos de
lavoura na proximidade da casa.

b)

Casas de Brasileiro – correspondem às casas cujo promotor,
ou familiares, provinham do Brasil, situação comum à 1ª
geração de emigração no país, nos finais do século XIX. A
casa de brasileiro destaca-se pela sua volumetria, de grande
porte, desenvolvendo-se em altura, contrastando com as
demais que existiam, e que estavam associadas à lavoura.
Estas casas apresentam também uma valorização das artes
decorativas, sendo comum a utilização de azulejos poli
cromados, no seu interior, de vitrais, e da técnica de
fingidos, na imitação de materiais nobres, como a pedra e a
madeira. No exterior destaca-se do conjunto edificado o
portão, normalmente executado em ferro pintado, com
motivos decorativos diversificados. Este tipo de casa está
presente em todas as freguesias do concelho, revelando a
importância da sua época, no desenvolvimento urbano,
cultural e social de Oliveira Azeméis.

c)

Casas Rurais – Este tipo de casa é a que maior
representatividade tem nos núcleos urbanos, devido à forte
ligação à lavoura que estes núcleos detinham, constituindo
ainda hoje uma referência, particularmente nas freguesias
mais “rurais”. A casa desenvolve-se em torno de um pátio,
onde se processavam as tarefas diárias. O piso térreo é
vocacionado para as tarefas relacionadas com a agricultura,
sendo o piso superior vocacionado para habitação. Por
norma este tipo de casa apresenta dois pisos, e desenvolvese numa planta horizontal. Não é frequente a utilização de
quaisquer símbolos, ou decoração exterior, mesmos nas
famílias mais abastadas. O interior poderá apresentar a
utilização de elementos fingidos, nas madeiras e tetos,
constituindo os poucos elementos que sobressaiem da
funcionalidade e do espírito prático que este tipo de casa
detém. No exterior eram frequentes as hortas de
proximidade à casa, com a rede de caminhos que acedia aos
campos agrícolas.
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Capítulo II

Planeamento Urbanístico e Ambiente e do Setor de
Património Histórico – Cultural do Município de Oliveira de
Azeméis.

Âmbito territorial de aplicação
3.

Os estudos e projetos referidos no número anterior carecem
de projeto obrigatoriamente elaborado e subscritos por
técnicos de qualificação legalmente competente ou sob a
sua responsabilidade direta, e qualquer demolição deve ser
acompanhada, no mínimo, por um técnico do Município de
Oliveira de Azeméis.

4.

Os projetos de arranjos exteriores que integrem os
pequenos elementos patrimoniais terão que ser
obrigatoriamente elaborados por arquiteto paisagista ou
arquiteto.

5.

Os estudos e projetos devem integrar ainda um relatório
sobre a importância e a avaliação artística ou histórica da
intervenção, da responsabilidade de um técnico competente
nessa área.

6.

As obras ou intervenções nos imóveis classificados ou
inventariados e não classificados serão objeto de
autorização e acompanhamento dos serviços competentes
do Município de Oliveira de Azeméis.

7.

Concluída a intervenção, deverá ser elaborado e remetido
ao IPPAR, nos casos de imóveis classificados, e ao município,
no caso de imóveis inventariados não classificados, um
relatório síntese, de onde conste a natureza da obra, as
técnicas, as metodologias, os materiais e os tratamentos
aplicados, bem como documentação gráfica, fotográfica,
digitalizada ou outra sobre o processo seguido.

Artigo 4º
Âmbito territorial
1.

O presente regulamento aplica-se a toda a área geográfica
do concelho e abrange as zonas do território onde se
localizam:
a) Os imóveis classificados oficialmente (SEC/IPPAR);
b) Os imóveis inventariados e não classificados no
âmbito do levantamento e caracterização do
património municipal e não incluídos na alínea
anterior.
c)

Núcleos rurais;

d) Espaços Naturais de Qualidade Ambiental e
Paisagística;
2.

Qualquer intervenção numa área envolvente de cinquenta
metros dos imóveis referidos no número anterior, alínea a),
estará condicionada à informação prévia dos serviços
competentes tendo em vista a defesa das suas
características.

3.

O Órgão- Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis pode
determinar a aplicabilidade total ou parcial deste
regulamento a outras zonas do concelho que, pelo seu
interesse cultural, histórico ou arquitetónico devam ser
salvaguardas e que sejam detetadas após a entrada em vigor
deste regulamento.

4.

Na sequência das prospeções arqueológicas em fase de
intervenção ou em intervenções futuras, poderão ser
detetadas outras zonas do território que, devidamente
fundamentadas por técnicos da especialidade, poderão vir a
ser incluídas no presente regulamento.

Capítulo III

Artigo 7º
Requisitos para apresentação de projetos
1.

Os processos relativos a projetos de obras de reconstrução,
recuperação ou ampliação, devem conter levantamento
rigoroso do edifício ou conjunto existente, incluindo
documentos desenhados e fotográficos.

2.

Os processos relativos a projetos de obras de ampliação e
construção de raiz devem incluir informação gráfica e
fotográfica demonstrativa de adequada integração da obra a
executar.

3.

Todos os projetos devem ser instruídos com os elementos
exigidos pelo Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas e incluir ainda:

Do licenciamento

Artigo 5º
Informação prévia ao Município
Todas as obras e projetos, tanto públicos como
privados, que possam implicar risco de destruição ou
deterioração dos imóveis objeto deste regulamento, ou que
de algum modo os possam desvalorizar, devem previamente
ser comunicadas ao Município de Oliveira de Azeméis.

Artigo 6º
Princípios Gerais
1.

2.

As obras de restauro, remodelação, reconstrução e
ampliação de imóveis referidos no art.º 4.º n.º 1, assim
como as obras de construção novas a levar a efeito na
envolvente dos imóveis objeto deste regulamento, carecem
de licenciamento municipal e devem obedecer às normas e
princípios estabelecidos no presente, bem como às
disposições legais em vigor.
Os estudos e projetos apresentados para efeitos do número
anterior deverão estar de acordo com os Planos Municipais
de Ordenamento do Território em vigor, carecendo, no
entanto, de parecer técnico do Departamento de Gestão e

4.

a)

Levantamento desenhado e fotográfico dos alçados e
do interior, existente;

b)

Levantamento fotográfico dos alçados do conjunto
onde se pretende integrar a construção;

c)

Desenho dos alçados propostos, integrando os alçados
dos edifícios contíguos

Os serviços municipais competentes podem ainda exigir a
apresentação de elementos complementares que
considerem indispensáveis à compreensão do projeto.

Artigo 8º
Obras coercivas
Quando os proprietários ou detentores de imóveis
identificados na carta anexa a este regulamento, após realização de
vistoria prévia pelos serviços municipais competentes e de terem sido
notificados para a realização voluntária das obras tidas por
indispensáveis à respetiva conservação, o Órgão- Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis pode determinar a sua execução coerciva.
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Artigo 9º

6.

Os azulejos nas fachadas dos edifícios deverão utilizar-se sob
a forma de registo e obedecer a tipos tradicionais.

7.

A substituição de azulejos antigos em fachadas de edifícios
ou em outros elementos de interesse patrimonial, só é
permitida nos casos em que a sua conservação ou restauro
seja comprovadamente impraticável, mantendo-se no
entanto a obrigatoriedade de parecer prévio do Setor de
Património Histórico - Cultural.

Regularização
A regularização das obras executadas sem licença ou
autorização municipal ou em desconformidade com ela,
independentemente da data da sua realização, implica a observância
das disposições contidas no presente regulamento.

Capítulo IV
Artigo 12º

Normas Técnicas Específicas

Condicionalismos
Artigo 10º

1.

Os imóveis identificados no artigo 3º, em qualquer um dos
tipos, localizados e delimitados nas plantas à escala 1/10 000
e 1/5 000, anexas ao presente regulamento, não podem
sofrer alteração ou fracionamento na área que atualmente
possuem, considerando-se a área inscrita no registo da
Conservatória do Registo Predial, área coberta, ou a
presente nos desenhos de levantamento desses imóveis.

2.

É definido para cada dos tipos de imóvel presente no artigo
3º deste regulamento, uma zona de proteção envolvente de
cinquenta metros contados a partir do limite exterior do seu
perímetro.

3.

A zona de proteção envolvente está condicionada à
construção, podendo em alguns casos estar mesmo
interdita, dependendo do tipo de classificação do imóvel e
do tipo de ocupação pretendida.

4.

No caso das casas com quintas que apresentem uma área
superior a 10.000 m2, estas poderão estar sujeitas a
operações de fracionamento da propriedade, nos casos em
que não implique com a qualidade do espaço natural
existente, com a existência de espécies vegetais de
reconhecido valor (quercus ou similares).

5.

Nos núcleos rurais, identificados no artigo 3º, alínea d), não
será admitida qualquer operação de loteamento urbano que
possa alterar a estrutura do aglomerado urbano, ficando
este tipo de categoria de espaços sujeitos a um tipo de
intervenção de recuperação e ampliação das casas
existentes, preservando-se a estrutura da quinta ou
propriedade de proximidade da casa, bem como os anexos
de lavoura que a integram.

6.

Os espaços naturais, identificados no artigo 3º, alínea f),
deste regulamente, ficam sujeitos a uma área de proteção,
que se sobrepõem às servidões já instituídas.

Condicionantes Gerais
1.

2.

Os projetos de reconstrução e recuperação devem respeitar
as características exteriores dos edifícios e integrar os
elementos mais expressivos da construção. Interiormente,
considerar-se-ão as alterações mais adequadas ao potencial
de utilização do edifício devendo por isso ser analisado caso
a caso.
Os projetos relativos a obras de ampliação e de novas
construções, devem respeitar as características da zona
envolvente ao edifício.

Artigo 11º
Acabamentos no Exterior, Materiais e Cores
1.

A substituição dos materiais exteriores e de interiores, como
sejam os revestimentos em fachadas e nas paredes
interiores, de edifícios abrangidos por este regulamento,
devem respeitar a aparência original, na textura e cor, nos
casos em que o imóvel revele um claro valor patrimonial.

2.

Os elementos decorativos expressos através de ferro
forjado, ou de fundição, presentes nas casas nobres, mas
principalmente nas casas de brasileiros, devem ser
mantidos, constituindo esta “decoração” uma marca
distintiva deste tipo de casas, recorrendo a motivos
decorativos diversos próprios da sua época.

3.

A utilização de materiais no interior das casas, sobretudo na
utilização de madeiras exóticas, como o pau-preto ou o pausanto, o pinho de riga nos soalhos, os estuques com as
técnicas de tromp-d´oil, ou de fresco, ou a utilização de
fingidos nas pinturas de tetos e madeiras, a fingir materiais
nobres, como a pedra, e os vitrais presentes nas fachadas,
devem estes ser preservados.

4.

5.

Na ausência de plano de pormenor, os serviços competentes
auxiliarão os proprietários na melhor opção, caso esta seja
irremediável, para os materiais a substituir, devendo esta ser
encarada como a última opção, no caso de não se poderem
recuperar esses materiais.
Poderá admitir-se a utilização de novos materiais na fachada
dos edifícios, para o caso de substituição de caixilharias,
desde que corretamente utilizados, e em clara sintonia com
os materiais previamente existentes de modo a garantir uma
boa integração na zona envolvente, depois de aprovado
pelos serviços municipais nos termos do presente
regulamento. A substituição ou alteração de materiais de
revestimento, como sejam os rebocos com pintura ou outro
tipo de materiais de revestimento não será admissível, a não
ser em situações de comprovada equivalência de materiais e
de estética, incluindo a própria alteração da cor desses
revestimentos.

Artigo 13º
Alterações ou reconversões
1.

As alterações ou reconversões de uso nos imóveis
identificados no artigo 3º do presente diploma,
principalmente para os tipos identificados nas alíneas a), b),
c), só serão admissíveis quando claramente se destinem à
conservação das características arquitetónicas desses
imóveis.

2.

As alterações ou reconversões aceitáveis serão mínimas e
deverão respeitar o potencial de utilização dos edifícios e
envolventes e nunca podendo ultrapassar a sua capacidade
de uso.

3.

O novo uso tem como finalidade a beneficiação,
conservação e valorização da quinta, não podendo alterar, a
sua linguagem arquitetónica e desvirtuar o seu caráter
histórico e ambiental.
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Artigo 14º

c)

Exceções
1.

As ampliações dos edifícios pré-existentes ou a implantação
de novas construções poderão ser possíveis, em casos
excecionais e apenas nas casas rurais identificadas na alínea
c), do artigo 3º, desde que não prejudiquem a unidade da
casa e da propriedade.

2.

As ampliações e novas construções referidas no número
anterior, devem respeitar as características dos edifícios e
zonas envolventes, podendo recorrer a linguagens
arquitetónicas contemporâneas desde que, devidamente
enquadradas.

3.

As ampliações e novas construções referidas no número um,
não podem contrariar o disposto nos artigos 6º e 7º.

superior a 50 000 euros, a comparticipação será
compreendida entre 10 % a 19%;

3.

Considera-se investimento total proposto, quando
devidamente comprovado mediante apresentação do
orçamento e respetivas faturas, as obras de conservação
destinadas a manter o imóvel nas condições existentes à
data da sua construção, reconstrução, ampliação ou
alteração, designadamente, as obras de restauro, reparação
ou limpeza, não se considerando como ilegíveis as despesas
referentes a benfeitorias voluptuárias, isto é, as benfeitorias
no imóvel que não são indispensáveis para a conservação
nem aumentam o valor do imóvel, servindo apenas para
recreio do benfeitorizante.

4.

interessados poderão ainda recorrer às comparticipações
previstas na lei, nomeadamente ao programa RECRIA.

5.

As comparticipações previstas nos números anteriores
podem por deliberação do Órgão- Câmara Municipal ser
cumuláveis desde que devidamente justificadas.

Capítulo V

Artigo 15º

Artigo 18.º

Achados arqueológicos

Insuficiência económica

1.

Se durante a execução de obras forem encontrados vestígios
ou achados arqueológicos considerados de interesse
cultural, as obras devem ser interrompidas e deverá ser
dado conhecimento ao Município de Oliveira de Azeméis.

2.

O Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com
competência delegada, deverá embargar as obras e os
serviços competentes deverão proceder de imediato ao
estudo e identificação dos elementos postos a descoberto,
com o apoio do Centro de Estudos Arqueológicos e do
IPPAR.

1.

Encontra-se em situação de insuficiência económica aquele
que, tendo em conta fatores de natureza económica e a
respetiva capacidade contributiva, não tem condições
objetivas para suportar pontualmente os custos das obras
de conservação e restauro dos imóveis objeto deste
regulamento.

2.

Com o requerimento para a comparticipação financeira
destas obras devem ser apresentados os seguintes
documentos relativos ao requerente e/ou agregado familiar:
a)

documentos de identificação do requerente;

b)

cópia da última declaração de rendimentos para
efeitos de imposto sobre o rendimento das
pessoas singulares que tenha sido apresentada e
da respetiva nota de liquidação, se já tiver sido
emitida, ou, na falta da referida declaração, de
certidão emitida pelo serviço de finanças
competente do requerente;

Redução de Taxas

c)

O Órgão- Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis pode determinar,
em consonância com o regulamento e tabela de taxas, a redução de
taxas do licenciamento de obras em edifícios previstos neste
regulamento.

cópia dos recibos de vencimento emitidos pela
entidade patronal;

d)

cópia das declarações de imposto sobre o valor
acrescentado referentes aos dois últimos
trimestres e documentos comprovativos do
respetivo pagamento, bem como cópias dos
recibos emitidos nos últimos seis meses, no caso
de se tratar de trabalhador independente;

e)

documento comprovativo do valor atualizado de
qualquer prestação social de que seja
beneficiário que tenha sido atribuída por sistema
diverso do sistema de segurança social
português;

f)

declaração de inscrição no centro de emprego, se
se tratar de desemprego que não beneficie de
qualquer subsídio;

Capítulo VI
Das taxas e outras comparticipações

Artigo 16º

Artigo 17º
Financiamento – Comparticipações
1.

2.

O Órgão- Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis poderá
conceder comparticipações financeiras ou em espécie em
obras de recuperação e restauro, em casos de insuficiência
económica, verificados pelos serviços municipais e mediante
requerimento devidamente fundamentado nos termos do
artigo seguinte
As comparticipações referidas no número anterior terão por
base o investimento total proposto para a recuperação e
restauro do imóvel, sendo que:
a)

até 25 000 euros, a comparticipação será
compreendida entre 40% a 60%;

b)

até 50 000 euros, a comparticipação será
compreendida entre 20 % a 39%;
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Capítulo VII
Das Sanções

Artigo 19º
Sanções
1.

Sem prejuízo de aplicação de quaisquer outras penalidades,
as infrações ao presente regulamento serão puníveis, de
acordo com as coimas previstas no R.M.E.U.

2.

As infrações a qualquer disposição neste regulamento serão
também consideradas circunstância agravante para feitos de
penas aplicáveis pelo Órgão- Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis.

3.

A falta de comunicação prevista no número um do artigo 23º
do presente diploma importará ainda a sanção prevista na
alínea b) do artigo 105º da lei n.º 107/2001, de 8 de
setembro de 2001.

Capítulo VIII
Disposições finais

Artigo 20º
Dúvidas e omissões
1-

Em tudo o que não estiver disposto no presente
regulamento, aplicar-se-á a legislação em vigor sobre o
património cultural, nomeadamente a Lei n.º 107/2001, de 8
de setembro, Decreto- Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e
posteriores alterações bem como a Lei n.º 34/04 de 29 de
julho e posteriores alterações .

2-

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos
pelo Órgão- Câmara Municipal mediante parecer técnico do
Departamento de Gestão e Planeamento Urbanístico e
Ambiente, podendo estes recorrer a parecer de especialistas
quando a natureza específica do caso o exija.

Artigo 21º
Aplicação do R.G. E. U e R. M. E. U
1.

As disposições deste regulamento não impedem a aplicação
do Regulamento Geral das Edificações e do Regulamento
Municipal das Edificações Urbanas.

2.

A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis pode
determinar, na medida do permitido legalmente, exceções à
aplicação dos regulamentos referidos no número anterior.

Artigo 22º
Entrada em vigor
1- Após a entrada em vigor deste regulamento todos os elementos
patrimoniais nele classificados são considerados como imóveis de valor
patrimonial cultural municipal, para os devidos efeitos.
2- O presente regulamento entra em vigor quinze dias após a sua
publicação no Diário da República.

…………………………………………………………………………………………
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O PATRIMÓNIO EDIFICADO – PERSPETIVAS PARA A SUA VALORIZAÇÃO

O tema associado à proteção do património é sensível, uma vez que, por norma, corresponde a um conjunto de intenções
de iniciativa “estatal” ou “municipal”, as quais incidem sobre os particulares, sobre os bens em sua posse (situação clássica
do direito de propriedade o poder–ter e o poder-usar).

É consensual o desejo de valorizar os imóveis quando estes apresentam determinadas qualidades arquitetónicas, e ou
culturais, particularmente quando estes caracterizam também o espaço público, através das suas frontarias, das capelas
privadas de uso público, ou mesmo da presença que determinada propriedade detém no contexto urbano em que se
insere.
A análise do património edificado, e cultural, revela-nos o percurso histórico que determinado lugar teve, não sendo por
isso esquecido. Um determinado lugar será tanto mais rico quantos mais acontecimentos este terá passado, acontecendo,
por esse facto, do somatório de factos, a história.
O conjunto de edifícios, de lugares e espaços, a as vivências a eles associados será sem dúvida o aspeto mais importante a
salvaguardar, constituindo a base para a formação da nossa memória coletiva.
A compreensão deste processo é fundamental para poder agir nos nossos dias, fruto da velocidade a que se sucedem os
acontecimentos, tendo as entidades que tutelam a salvaguarda e proteção dos bens que estar atentas.
Com este levantamento, os técnicos municipais responsáveis pela gestão do património, público e privado, dispõem de um
instrumento mais operacional, já que este estará brevemente disponível em suporte digital, referenciado em cartografia,
podendo estar, também, futuramente, online para os munícipes.

O trabalho agora concluído corresponde à primeira fase de um processo de reconhecimento e diagnóstico do
património edificado e cultural do município de Oliveira de Azeméis. As próximas etapas deverão ser conduzidas no sentido
de revelar para o público em geral, os imóveis que detenham maior interesse arquitetónico, e que se revelem por si
exemplares autênticos de uma determinada tipologia, própria deste município.
Dentro desses valores, destacamos alguns a título exemplificativo, demonstrando assim simultaneamente um conceito de
ficha de inventário que poderá ser utilizada na revelação ao público dos valores culturais edificados deste concelho.
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Carregosa

Ao lado da capela e a seguir para a parte alta, está um terreno. No meio
do muro longo de suporte, está a gruta de Nossa Senhora, envolvida
por pilares altos que estão rematados com esculturas de barro. Na
encosta, observam-se mais muros do mesmo tipo, com uma fonte
central, duas grutas de pedra insonsa e com esculturas de madeira do
género do séc. XV. No espaço intermédio dos dois setores, observa-se
um obelisco rústico, que comemora a visita de D. Manuel II, no dia 24

Nº de Inventário

C-EQ02

de julho de 1910. Isolado nos terrenos de cultura, está um conjunto
com pequenos lagos. Tudo isto vive do pitoresco e da maravilhosa mata

Designação: Quinta da Costeira

que acaba por lhe dar o caráter.
Tipologia do Património Arquitetura Civil
Esta quinta continua na família que mantém viva a memória do
Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Residência particular

fundador e conserva todo este conjunto.

Propriedade Privada
Descrição do Imóvel Esta quinta deve-se ao bispo conde D. Manuel

Cucujães

Correia de Bastos Pina. Os elementos que interessam, estão numa
encosta voltados para sul, nomeadamente: a casa, a capela e a mata. O
arroteamento do monte junto à casa, as plantações e as obras foram
iniciadas para ajudar uma crise de trabalho. A obra foi orientada pelo
bispo e executada por operários locais. A casa é uma boa residência,
com aberturas retangulares e mostra o brasão episcopal num
triângulo da empena. A seguir começa a mata, com uma rua de cedros
que leva à capela dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. Esta começou

Nº de Inventário

CC-EC02

Designação Casa do Visconde de Carregoso

a ser construída em março de 1898, foi concluída em julho de 1902 e
inaugurada a 31 de agosto. Na entrada, há uma escadaria simples com

Localização Carregoso

patamares, acidentada com grupos fantasiosos de rochedos e
rematados com esculturas em barro. São utilizados produtos correntes
da fábrica das Devesas. Na fachada estão duas altas e estreitas torres.

Tipologia do Património Arquitetura Civil
Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Devoluta

Nos nichos, podem-se observar quatro esculturas de granito dos
Evangelistas, sobrepondo-se no vértice uma da Virgem, todas elas
comuns. No interior da capela devocional, destacam-se as pinturas dos
tetos e os azulejos. A decoração dos tetos foi feita pelo artista
lisbonense José Maria Pereira Júnior, vulgarmente conhecido por
Pereira Cão. Além dos temas decorativos gerais, são visíveis os
figurativos, nomeadamente, da Virgem de Lourdes, no centro do corpo,
a Fé e a Esperança, sobre o arco-cruzeiro e a Caridade, sobre a janela da
fachada. Os azulejos são da autoria de Miguel Costa, uma artista
conimbrense, do grupo da renascença da Escola Livre das Artes de
Desenho.

Os

azulejos

reproduzem

quadros

conhecidos,

nomeadamente, da Vida de Cristo e da Virgem; na capela-mor, há dois
panos datados de 1896 e 1899 e no corpo estão quatorze cenas, com as
datas de 1900,1901 e 1902. Deste mesmo autor, existem

Propriedade Privada
Descrição do Imóvel É vasta e moderna e segue o estilo do século
passado. A capela privativa de porta para a rua, fica incluída na casa. O
título foi concedido, em 1869, a António Gomes Brandão, capitalista e
benemérito, a cujo auxílio se deve em parte a reconstrução do
convento de Madre de Deus, em Xabregas. A fundição dos sinos de
Cucujães esteve aqui, um pouco mais acima desta casa. Teve-a José
Gomes Brandão e o filho Manuel Gomes Brandão. É visível um forno
abrigado num pequeno telheiro. Os seus sinos eram marcados com
uma estampilha oval, tendo no centro a chamada cruz de S. Bento, uma
cruz com siglas.

duas telas assinaladas, ao lado do arco-cruzeiro, com cenas da Sagrada
Família, uma delas datada de 1902.
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porta cortado e encerrando o nicho; com pilastras; pináculos; óculo na
empena e a rematar um campanário. Possui um retábulo com talha
dourada e com colunas salomónicas com parras, datado do início do
séc. XVIII. A imagem da titular é corrente, bem como as outras obras

Macinhata da Seixa

que possui. Pode-se encontrar aqui, uma placa de calcário com o
Calvário, que se caracteriza por ser uma execução coimbrã, rude e
fragmentada do séc. XV. No nicho da entrada, está uma Senhora com o
Menino (Sr.ª da Guia), de barro, do séc. XVIII.
Nº de Inventário

MSX-EQ01

Designação: Quinta do Almeu

O portão da quinta é de lintel, rematado por uma cruz no meio de
volutas e dois pináculos. O vínculo da casa foi instituído em 1732 por
José Soares Aranha Brandão.

Cronologia XVIII
Localização Silvares
Tipologia do Património Arquitetura Civil
Nogueira do Cravo
Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Devoluto

Propriedade Privada
Descrição do Imóvel Situa-se na margem direita do rio Ínsua. Data da
primeira metade do séc. XVIII, seguindo um estilo tradicional anterior.
O conjunto é composto pela casa, capela e portão da quinta. A fachada

Nº de Inventário

NC-EC01

Designação Casa dos Arcos

nobre tem cinco vãos de lintel e cornija. São para a esquerda da
entrada, duas sacadas com janela intermédia e à direita, só uma janela.

Cronologia 1704

As bacias das sacadas estão apoiadas em duas mísulas e estão
recortados com quatro almofadas, os panos de peito das janelas.
Devido ao facto, da encosta descer para a esquerda, há neste local um

Localização Lugar de Campo Longo
Tipologia do Património Arquitetura Civil

piso de lojas. Abre-se aqui um arco a formar um átrio e passagem e
nele uma escada encostada que dá acesso a duas portas. Um desses

Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Sem utilização

átrios cobertos destinavam-se à descida das carruagens no mau tempo.
É um elemento sugestivo do viver antigo, meramente utilitário. Na
parte direita, no terreno de nível superior, existe uma pequena escada

Propriedade Junta de Freguesia

angular, encostada, que sobe do jardim para o patamar, com parapeito
num só lado. Há ainda salas com tetos com tetos antigos, do tipo de

Descrição do Imóvel Casa rústica ligada por um arco de passadiço ao

gamela alongada, com apainelados, cujo recorte é em oitavado.

terreno fronteiro.

Conservam-se na cor da madeira. No centro de um deles, a atual família
proprietária adaptou um painel pintado com policromia, as armas dos
antigos senhores do vínculo. Está esquartelado com os Aranhas,
Brandões, os Henriques e os Soares (os chamados de Toledo) e brica
com um ramo de flores. Está datado de1736. Esta casa possuiu um
escudo em pedra, com a mesma composição, que foi tirado na
passagem de uns proprietários para uma casa em Bemposta. Este
brasão encontra-se em Fossos.
Possui uma capela dedicada a Nossa Senhora da Guia. Esta é de
tamanho corrente; com a entrada e postigos com frontões, sendo o da
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Oliveira de Azeméis

Ossela

Nº de Inventário
Nº de Inventário

OAZ-EC07

OS-ECM01

Designação Casa Museu Ferreira de Castro

Designação Casa de Sequeira Monterroso

Cronologia séc. XIX

Cronologia Séc. XIX / séc. XX (Abertura de três vãos e Remodelacões

Localização Rua Ferreira de Castro / Salgueiros

interiores).
Tipologia do Património Arquitetura Civil
Localização Rua de Bento Carqueja
Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Casa Museu

Tipologia do Património Arquitetura Civil
Utilização Inicial

Malaposta

Utilização Atual

Sem ocupação

Propriedade Município de Oliveira de Azeméis
Descrição do Imóvel A Casa que viu nascer o escritor osselense, José
Propriedade Privada

Maria Ferreira de Castro, passou, posteriormente, por várias
utilizações, nomeadamente, marcenaria e Casa do Povo. Só em 1965,

Descrição do Enquadramento Urbano, situado no enfiamento da
principal rua da cidade, da qual fazem parte a Igreja Matriz, os Paços
Municipais e outras construções oitocentistas e novecentistas

de

relevo arquitetónico.
Foi em 1775 residência do Sargento-Mor das ordenanças da vila José de
Sequeira Mello Monterroso. Em 1858, instalou-se neste edifício uma
das 23 "mudas" que a Malaposta tinha no trajeto Lisboa/Porto, tendo
sido também a estalagem da Malaposta até 1863.

torna a ser usufruto de Ferreira de Castro, desta vez como proprietário
graças a uma doação da esposa do Comendador Artur Gomes Barbosa.
Nesta data, o escritor Ferreira de Castro, já com o intuito de a tornar
na sua Casa – Museu, providencia toda a sua decoração, conferindo-lhe
todo

o

ambiente

e

aspeto

que

teve

a

sua

casa

berço.

Arquitetonicamente a Casa define-se por um imóvel de tipologia
simples e de implantação

retangular, desenvolvendo-se em dois

pisos, sendo o primeiro, destinado a loja ou adega com lagar a
confrontar para o espaço público, de tripla entrada correspondendo a

Este imóvel serviu de Malaposta, encontrando-se, bem próximo, uma

três janelões de abertura em guilhotina no segundo, destinado a

viela que alude a este facto.

habitação e composto por uma cozinha rústica, um salão e dois quartos
de dimensão reduzida. Este segundo piso é acedido através de uma

Descrição do Imóvel Imóvel de arquitetura popular, de planta

escada em cantaria, implantada na fachada lateral do edifício. Todos os

retangular, de grande sobriedade e depuração arquitetónica, destacado

vãos são de padieiras direitas e cantarias lisas. A estrutura do edifício

pela pedra de armas, a qual se crava entre duas sacadas, que tal como

resume-se às paredes exteriores em alvenaria de “pedra”, sendo as

as janelas são de padieiras direitas e cantarias lisas. A fachada principal

divisões do piso superior em taipa.

eleva-se em dois pisos, com dupla entrada central simples de vãos
retangulares, correspondendo a dois janelões com sacada, no segundo
piso. Piso térreo com oito vãos diferenciados e piso superior com
quatro janelões quadrangulares enquadrando as duas sacadas centrais.
Tipo de Classificação E150: Valor Concelhio - Desp. junho 1980.
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Pindelo

uma base de 3 degraus onde se ergue um pequeno templete de planta
quadrangular, formado por quatro pilares, emoldurados, com
pedestais elevados. O corpo superior desenvolve um
entabelamento e cobertura piramidal, com 5 coruchéus. No seu
interior, o cruzeiro assenta em meia-coluna com pedestal em forma de
bolbo; cruz, com braços terminando em flor-de-lis, e Cristo. Todo o
corpo é abrigado por gradeamento. Tipologicamente, o abrigo de

Nº de Inventário

PD-EC01

Designação Casa do Rego
Localização Rua D. Conceição Camossa

cruzeiros por um templete é muito usual no Distrito de Aveiro.
Tipo de Classificação K33 / 1K – Classif. Nac.: Monumento Nacional DL 16-06-1910, DG 136 de 23-06-1910.

Tipologia do Património Arquitetura Civil
Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Residência particular

Pinheiro da Bemposta

Propriedade Privada (Eng. Pedro Saavedra)

Pinheiro da Bemposta

Nº de Inventário

PB-CP03

Designação Capela de N. Sr.ª da Ribeira
Cronologia 1611 (a original)
Localização Sr.ª da Ribeira
Tipologia do Património Arquitetura Religiosa

Nº de Inventário

PB-CR01

Designação Cruzeiro "Senhor Coberto"
Cronologia séc. XVII / XVIII - 1604(construção) / 1774 (reedificação) /
1910

Utilização Inicial

Culto Religioso

Utilização Atual

Culto Religioso

Propriedade Pública
Descrição do Enquadramento Enquadramento rural. Situada num vale,

Localização Largo do Cruzeiro

à margem da confluência do rio Antuã e de um ribeiro, num aprazível
local e harmonizada por frondosa vegetação.

Tipologia do Património Arquitetura Religiosa
Descrição do Imóvel Capela de estilo maneirista, de construção de raiz,
Utilização Inicial

Culto Religioso

Utilização Atual

Culto Religioso (marco histórico-cultural)

embora tenha existido uma capela anterior no mesmo local. Imóvel de
planta longitudinal constituída pela sobreposição de três elementos

Propriedade Pública (J.F.P.B.)

retangulares: galilé, nave única e capela-mor, com coberturas
diferenciadas em telhados de três águas. Galilé em forma de alpendre
de tripla entrada arquivoltada, com arco cental em forma de ferredura,

Descrição do Enquadramento Urbano. Isolado, circunscrito num

residindo neste pormenor a singularidade atribuida a esta capela. A

pequeno adro, perto de um cruzamento, no centro da vila.

fachada é terminada em frontão triangular com tímpano vasado por um
óculo, pináculos sobre os cunhais e duas cruzes, uma à frente e a outra

Descrição do Imóvel Arquitetura maneirista e rococó. Composto por
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atrás. O portal principal é de vão reto, com cornija encimada por nicho

S. Roque

com imagem, ladeado por duas pequenas janelas retangulares
gradeadas. O seu inteior é coberto por teto de madeira e iluminado por
dois vãos laterais, ao longo da nave, e por duas pequenas frestas na
capela-mor, elevada por degrau e precedida pelo arco cruzeiro com
marcaçãoda oedem arquitetónica. Na nave adossam-se lateralmente,
em ângulo e de cada lado, dois nichos esculpidos com imagens. São
também as imagens e os retábulos de pedra de Ançã que dão o grande
valor a esta capela, rica em Arte Sacra da escola de João de Ruão e da

Nº de Inventário

SR-NU02

Designação Núcleo Urbano de Samil

Escola Coimbã, dos períodos renascentista e maneirista.
Cronologia 1885
Tipo de Classificação 4E- Classif. Nac.: Imóvel de Interesse Público Dec.
n.º 1/86, DR 2 de 03 de janeiro de 1986.

Localização Samil
Tipologia do Património Núcleo Urbano Civil

S. Martinho da Gândara

Descrição do Enquadramento Conjunto Urbano de alguma qualidade
arquitetónica

Santiago de Riba-Ul

Nº de Inventário

SMG-EQ02

Designação Quinta de Nossa Senhora do Brasil
Cronologia 1900
Nº de Inventário

SRU-EQ01

Localização Vide
Designação Quinta de Carcavelos
Tipologia do Património Arquitetura Civil
Cronologia Várias épocas (Desde séc XIX ao XX)
Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Residência particular

Localização Lugar de Carcavelos
Tipologia do Património Arquitetura Civil
Propriedade Paulo Silva
Utilização Inicial

Residência particular

Utilização Atual

Residência particular

Propriedade Vários Herdeiros
Descrição do Enquadramento Situado no lugar de Carcavelos, junto à
E.N.1, esta Quinta é composta por várias edificações das quais se
destacam a mais antiga, de finais do séc. XIX, aqui designada por casa I
(a norte da quinta) propriedade dos descendentes de Aurélio Pinto
Leite e casa II, de 1940, em bom estado de conservação, propriedade e
residência de campo de João de Pinho Costa.
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Santiago de Riba-Ul

de 30-11-1993.

Ul
Nº de Inventário

SRU-PN01

Designação Ponte do Salgueiro
Cronologia séc. XIV
Localização Lugar do Salgueiro

Nº de Inventário

Tipologia do Património Arquitetura Civil

Designação Casa de Adães

Utilização Inicial

Cronologia séc. XVII

Ponte com circulação pedonal e de veículos de

U-EC01

tração animal
Localização Adães
Utilização Atual

Ponte com circulação pedonal e automóvel
Tipologia do Património Arquitetura Civil

Propriedade Pública (municipal)
Utilização Inicial

Habitação

Utilização Atual

Habitação

Descrição do Enquadramento Enquadramento urbano, situada junto à
povoação do salgueiro, em caminho transversal às principais linhas de
circulação viária e ao Rio Ul, harmonizando-se por zona agrícola e

Propriedade Particular

campestre.
Descrição do Enquadramento Urbano, inserida numa quinta (Quinta da
Descrição do Imóvel Baixa, de reduzidas dimensões, com tabuleiro em
cavalete sobre dois arcos semicirculares e com quebra-mares,

Capela), a velha moradia deixa um largo espaço em frente, até ao muro,
onde se rasga um portão de entrada brasonado.

apresentando um desvio longitudinal em relação a sua implantação nas
margens, com guardas baixas e pequenas elevações em reforço do

Descrição do Imóvel Andar nobre composto por oito vãos, sendo o

sistema de fecho das arcarias.

terceiro, a partir da esquerda, o da porta. Os estantes são antigas
sacadas de lintel e cornija. A escada frontal, de reforma posterior, já

Tipo de Classificação 8K- Valor
Concelhio: DL 45/93, DG 280

sem grades mostra ainda os pilarestes de apoio destas. A casa serve
atualmente de residência de caseiros.
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VALÊNCIAS CULTURAIS
ELEMENTOS PATRIMONIAIS IDENTITÁRIOS
O património não pode ser encarado como um simples somatório de monumentos notáveis e isolados,
cada vez mais se junta a componente humana e ambiental.
Esta evolução no conceito de património explica a afirmação dos centros históricos ou núcleos urbanos,
constituídos por conjuntos não necessariamente monumentais, onde decorrem vivências humanas, bem
como a espontânea e desejável integração da proteção do património numa política mais vasta, de
conservação e reabilitação do próprio ambiente e da paisagem na qual a realidade construída, passada e
presente, se insere.
É, com base neste princípio que se debruça este Setor, propondo e trazendo à discussão um conjunto de
elementos patrimoniais identitários que resultam de uma análise às potencialidades da nossa região no
que concerne ao Património Cultural e à sua caracterização enquanto elemento identitário.

Património Literário: Escritor Ferreira de Castro natural de Ossela
Em termos de património imaterial não poderíamos deixar de referir e associar um projeto pensado e
idealizado, pelo Centro de Estudos Ferreira de Castro para o território em questão. Aqui se alude, em
concreto, ao Roteiro Literário: “CAMINHOS de FERREIRA de CASTRO”, que visa dotar a terra que viu
nascer Ferreira de Castro de um roteiro de caminhos, lugares, paisagens, veredas e contextos físicos de
pensamentos e sensações, em suma uma rota de vestígios concretos de marcas físicas de todo um
património que Ferreira de Castro legou às suas origens. Ao pensar-se num caminho literário, pensa-se
sobretudo no vasto e rico património literário que o escritor soube legar à região, ao seu país e ao
mundo inteiro, enquanto profundo observador e conhecedor dos seus meandros, das suas gentes, das
suas referências físicas e das suas realidades. Devido à rápida e irreparável transformação a que,
atualmente, o mundo está sujeito, a memória desse legado necessita de ser constantemente
revitalizada e reinventada.

Património Industrial: A identidade cultural aliada ao desenvolvimento económico
Devido essencialmente à sua situação geográfica e graças à existência, desde sempre, de personalidades
locais dotadas de um grande dinamismo e capacidade empreendedora, o nosso concelho detém um
grande património no que concerne à temática industrial. Quem não ouviu já falar no pioneirismo desta
terra em relação à produção do vidro, constatado e materializado na antiga Fabrica de Vidro do Covo?
Quantas memórias não existem também sobre a atividade mineira das Minas do Pintor em Nogueira do
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Cravo? Convêm aqui salientar que, para além destes legados edificados e materiais, muita da nossa
memória coletiva, da nossa personalidade social e humana se deve a este fator.

Património Paisagístico: A valorização ambiental e natural
O nosso concelho tem, também na vertente ambiental, um conjunto de potencialidades e mais-valias
que urge preservar e requalificar. O vezes sem conta referido ex libris da nossa região – O Parque de La
Salette – representa um dos maiores ícones da identidade coletiva dos habitantes de Oliveira de
Azeméis, funcionando como que um cartão de visita da nossa cidade. O património molinológico, mais
intensificado na freguesia de Ul com os seus Moinhos de Água, associado à paisagem hídrica,
representa também uma grande referência das gentes oliveirenses integrando a memória coletiva das
mesmas. Estes engenhos de produção manual representam uma grande referência das gentes
oliveirenses integrando a memória coletiva das mesmas. Dentro desta temática, podemos agora contar
com a visita ao Parque Temático Molinológico, espaço este inaugurado a 20 de março de 2009, que
ocupa uma área de cerca de 28,5 hectares e que se localiza na área central da freguesia de Ul,
abrangendo também um troço da freguesia de Travanca, tendo o rio Antuã como limite entre as duas
freguesias, destacando-se na topografia deste espaço uma sobrelevação, designada por Monte do
Castro, constituindo este o centro geográfico do Parque. Este Parque é constituído por 3 núcleos de
moinhos de água – Núcleo da Ponte da Igreja, Núcleo de Adães e Núcleo do Castro – Dois Rios.
Presentemente o Parque Temático Molinológico permite 2 tipos de vista; A primeira 1), que se
centraliza no Núcleo da Ponte da Igreja, também designado por Núcleo Museológico do Moinho e do
Pão, que contempla o Centro de Receção aos visitantes, o Museu do Moinho e do Pão, o Auditório e a
demonstração artesanal da confeção do Pão e Regueifa de Ul em forno tradicional. A segunda 2), que
permite uma abordagem mais global ao Parque Temático Molinológico, contempla a visita pedonal aos
3 núcleos do Parque, o Núcleo da Ponte da Igreja (componente museológica), o Núcleo de Adães
(descasque tradicional do arroz em moinho de água) e o Núcleo do Castro – Dois Rios (moagem
tradicional e paisagem).
Da matéria-prima para a confeção do produto final, não poderíamos abordar esta temática sem
apresentar o magnífico pão de Ul. O fabrico tradicional do pão de Ul em forno de lenha fortemente
enraizado nesta freguesia, é uma atividade a que se dedicam cerca de três dezenas de pequenas
padarias familiares. É uma das maiores referências gastronómicas do concelho, e foi recentemente alvo
de uma maior proteção e salvaguarda, através da criação da Associação de Produtores de Pão de Ul
(APPUL).
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O Vale do Rio Caima, em Ossela, apresenta-nos uma das paisagens mais belas de toda a região
compreendida entre o Douro e o Vouga, com alguns aglomerados de estrutura consolidada, dando
origem a aldeias com uma identidade própria e a uma paisagem extremamente bucólica.

Património Religioso: A arte e o culto
Repleta de lendas e tradições, a Capela de La Salette, um santuário de estilo neo-gótico, é o cenário
central de uma das mais populares festas realizadas em Oliveira de Azeméis, no mês de agosto. Durante
cerca de duas semanas a animação e a devoção compartilham um mesmo espaço.

Também o Mosteiro Beneditino de Cucujães se destaca aqui, apresentando como elementos de maior
interesse as suas colunas dóricas, do século XVII e campas epigrafadas de alguns frades ilustres. Pensase que remonta ao ano 1000. No séc. XVI passa a integrar a Congregação de S. Bento. Em 1790, por
altura do Reinado de D. Manuel I, perde todas as regalias. Serviu de hospital, entre 1828 e 1834, durante
a guerra civil entre os partidários de D. Pedro e D. Miguel. Em 1834 é decretada a extinção das Ordens
Religiosas, e o Mosteiro passa por um mau período, até à extinção. Em 1910, com a implantação da
Republica o mosteiro é novamente extinto, os religiosos são expulsos e os valores confiscados. Em 1923,
o imóvel é comprado em haste pública pelo Padre José Vicente Sacramento, e imediatamente doado às
Missões.

Património Etnográfico: O Povo e a sua cultura
Atualmente uma das maiores realizações culturais e recreativas promovidas no município é, sem dúvida
o Mercado à Moda Antiga. Este evento que se realiza anualmente no mês de maio tem a
particularidade de reunir no centro da cidade as tradições e os costumes do concelho de Oliveira de
Azeméis, através de variadas demonstrações etnográficas e da venda de produtos gastronómicos e
artesanais da região.
A Feira de Artesanato, certame realizado pelo Gabinete de Turismo e Artesanato da Câmara Municipal
de Oliveira de Azeméis que tem como objetivo a promoção e preservação do artesanato enquanto valor
cultural e fator de dinamização turística do concelho.
Também anualmente, são vários os forasteiros vindos de terras vizinhas a rumar ao lugar de Santa
Luzia, na freguesia de Vila de Cucujães rogando à Santa a cura dos seus olhos, visto esta ser a padroeira
das doenças dos olhos. No dia 13 de dezembro realiza-se o arraial de Santa Luzia no referido largo.
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Nestes festejos, é organizada anualmente uma pequena feira onde a bebida típica é a conhecida
jeropiga. A nível alimentar, podem-se encontrar aqui também carnes fumadas, doces tradicionais,
frutas, e não só! As comemorações em honra desta santa são especialmente procuradas devido a esta
grande tradição na Vila de Cucujães que conta, tanto com os cucujanenses como com os habitantes de
localidades vizinhas.
Na segunda-feira de Páscoa, realiza-se na freguesia de Loureiro a Festa da Alumieira. Trata-se de um
costume com mais de cem anos e que arrasta ao largo de Alumieira um aglomerado de gente para ver
os cavalos a correrem e a Banda de Música a tocar. Os miúdos entretêm-se nos carrinhos de choque,
enquanto outros recorrem às tendas para comer e a beber. Há também os que aproveitam para
comprar outras coisas nas imensas barraquinhas espalhadas pelo largo.
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Introdução

Muitos dos municípios portugueses têm como fatores de produção económica a agricultura, pecuária,
indústria, comércio entre outros. Porém, atualmente, têm aberto as suas portas para um novo setor, o
Turismo, que tem no município o cenário de produção e de consumo. A atividade turística pode
constituir um investimento inicial gerador do processo ramificador da economia local, e por extensão,
regional. É com esta ideia que, investir no Turismo pode ser uma alternativa positiva para os municípios
que procuram uma saída para complementar a sua economia e fazer com que haja um maior
desenvolvimento da cidade.

No caso de Oliveira de Azeméis está a ser feito um esforço no sentido de planear com especialistas o
que pode ser implementado, utilizando as potencialidades já existentes, como por exemplo: rios, lagos,
serras, edifícios históricos, igrejas, artesanato, cultura, gastronomia; ou verificando as possibilidades de
se criar atrativos artificiais como parques, percursos, festas culturais e gastronómicas. Para a
concretização do planeamento dos possíveis atrativos, a participação da Câmara Municipal é
fundamental, uma vez que esta será a responsável pela infraestrutura básica necessária para o
desenvolvimento do plano, além dos apoios para que a população se envolva no projeto através da
instalação de hotéis, restaurantes, revitalização do comércio, entretenimentos e que possam participar
de formações para uma boa receção dos futuros visitantes.

A interpretação do património, como aliada no processo de preservação, resgate de tradições e
manutenção da memória local, vem portanto ao encontro dos principais objetivos do planeamento
turístico, a saber:

1. Prover os incentivos necessários para estimular a implementação de equipamentos e serviços
turísticos, tanto para as empresas públicas como para as privadas;
2. Minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os quais o turismo se estrutura e proteger
aqueles que são únicos;
3. Capacitar os vários serviços públicos para a atividade turística, a fim de que se organizem e
correspondam favoravelmente quando solicitados;
4. Garantir a introdução e o cumprimento dos padrões reguladores exigidos da iniciativa privada e
garantir que a imagem do destino se relacione com a proteção ambiental.

Embora sendo um município fortemente industrializado, o turismo é atualmente uma aposta forte
aproveitando, por um lado, o seu variado e importante património arquitetónico, edificado, cultural,
natural, e por outro, valorizando o turismo de negócios e de desporto, duas áreas com grande projeção
a nível nacional e internacional.
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Entre outros motivos de interesse e com visita obrigatória, o parque de La Salette e a capela
com o mesmo nome merecem a atenção dos visitantes. Excelente local de lazer, o parque
proporciona excelentes miradouros para a paisagem circundante.

O folclore faz parte das tradições culturais do concelho. As festas de Nossa Senhora de La Salette, que se
realizam em agosto, são as mais populares.

Gastronomia
As iguarias que se destacam são o Pão de Ul, o arroz de Ossos de Suã (Cesar), os Formigos Cesarenses, o
Anho (borrego) à moda de Fajões, o cabrito e a vitela assados e o Nacão de Porco.
Não menos importantes são as papas de São Miguel. Além destas, a Confraria das Papas de São Miguel
apresenta as receitas de arcanjos, barriga de confrade e carne de porco à São Miguel.
Na doçaria regional as especialidades são as queijadinhas de cenoura, os zamacóis, os beijinhos de
azeméis e os caladinhos.

Artesanato
O artesanato em Oliveira de Azeméis tem expressão, sobretudo, ao nível da cestaria, canastras, cestas
de tiras, peças em cobre e peças em vidro.
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Potencialidades Turísticas do Município

Turismo Ambiental / Espaços Naturais
Este percurso turístico inicia-se na freguesia de Palmaz e levará os visitantes, pela margem do Rio
Caima. Durante este trajeto terão oportunidade de conhecer os magníficos açudes que, apesar de
construídos por intervenção humana se inserem harmoniosamente neste contexto natural. Um pouco
mais adiante, propomos uma paragem no Parque Bento Carqueja onde se poderão refrescar neste
pitoresco espaço de lazer. De volta à estrada, mas sempre à beira-rio, dirigimo-nos agora à freguesia de
Ossela, onde, para além das seculares pontes, poderão atravessar alguns singelos aglomerados urbanos
que deram origem a aldeias com uma identidade muito peculiar e a uma paisagem extremamente
bucólica.
Este vale apresenta-nos uma das mais belas paisagens de toda a região compreendida entre o Douro e o
Vouga.
Deixando para trás a frescura da água, partimos agora em direção à frescura da flora. Refiro-me ao
majestoso e ex-libris do concelho, o Parque de La Salette. Este espaço representa um dos maiores
ícones da identidade coletiva dos habitantes de Oliveira de Azeméis, funcionando como que um cartão
de visita da nossa cidade. Para além da harmonia e tranquilidade que este espaço natural nos
proporciona, é atualmente possível realizar algumas atividades pedagógicas fomentadas e
desenvolvidas pela Fundação La Salette (Visitas de A a Z; Ateliers Temáticos sobre fauna e Flora).

Turismo Religioso
Este roteiro turístico, de âmbito religioso, destina-se a dar a conhecer alguns dos mais relevantes cultos
praticados no nosso concelho.
A visita terá início na Capela de Nossa Senhora de La Salette, um santuário de estilo neo – gótico,
repleto de lendas e tradições. O culto a esta santa iniciou-se em Oliveira de Azeméis a 7 de abril de
1909, devido a uma promessa feita pela população local rogando por chuva. Este espaço é o cenário
central de uma das mais populares festas realizadas em Oliveira de Azeméis, no mês de agosto. Durante
cerca de duas semanas a animação e a devoção compartilham um mesmo espaço.
Após a contemplação a este santuário e a todos os seus pormenores artísticos e decorativos rumamos
em direção à freguesia de Carregosa onde teremos oportunidade de conhecer uma das criações
artísticas e religiosas mais sui generis de toda a região. A Capela de Nossa Senhora de Lurdes, inserida
na frondosa e verdejante Quinta da Costeira, foi edificada em 1902 por devoção do Bispo de Coimbra D.
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Manuel de Bastos Pina. È de salientar que está, atualmente, a decorrer o processo de Classificação deste
conjunto que lhe ire conceder o título de Imóvel de Interesse Público.
Pontualmente, se a data da visita coincidir com o dia 13 de dezembro, poderá ser uma boa opção a
passagem pelo largo de Largo de Santa Luzia e respetiva capela, reedificada no ano de 1882.Atualmente
são vários os forasteiros vindos de terras vizinhas a solicitar a esta Santa a cura dos seus olhos, visto esta
ser a padroeira das doenças dos olhos. No dia 13 de dezembro realiza-se o arraial de Santa Luzia no
referido largo. Nestes festejos, é organizada anualmente uma pequena feira onde a bebida típica é a
conhecida jeropiga. A nível alimentar, podem-se encontrar aqui também carnes fumadas, doces
tradicionais, frutas, e não só! As comemorações em honra desta santa são especialmente procuradas
devido a esta pequena mas grande tradição em Vila de Cucujães que conta, tanto com os cucujanenses
como com os habitantes de localidades vizinhas.

Turismo Etnográfico
Este roteiro, no âmbito das tradições e costumes, dará a conhecer a mais emblemática e identitária
etnografia local.
O percurso proposto terá início na freguesia de Ul, terra de moleiros e padeiras, onde os visitantes terão
oportunidade de apreciar a moagem de cereais e toda a ambiência que se vive nos moinhos de água.
Estes engenhos de produção manual representam uma grande referência das gentes oliveirenses
integrando a memória coletiva das mesmas. Dentro desta temática, podemos agora contar com a visita
ao Parque Temático Molinológico, espaço este inaugurado a 20 de março de 2009, que ocupa uma área
de cerca de 28,5 hectares e que se localiza na área central da freguesia de Ul, abrangendo também um
troço da freguesia de Travanca, tendo o rio Antuã como limite entre as duas freguesias, destacando-se
na topografia deste espaço uma sobrelevação, designada por Monte do Castro, constituindo este o
centro geográfico do Parque. Este Parque é constituído por 3 núcleos de moinhos de água – Núcleo da
Ponte da Igreja, Núcleo de Adães e Núcleo do Castro – Dois Rios.
1)

Presentemente o Parque Temático Molinológico permite 2 tipos de vista; A primeira , que se centraliza
no Núcleo da Ponte da Igreja, também designado por Núcleo Museológico do Moinho e do Pão, que
contempla o Centro de Receção aos visitantes, o Museu do Moinho e do Pão, o Auditório e a
2)

demonstração artesanal da confeção do Pão e Regueifa de Ul em forno tradicional. A segunda , que
permite uma abordagem mais global ao Parque Temático Molinológico, contempla a visita pedonal aos
3 núcleos do Parque, o Núcleo da Ponte da Igreja (componente museológica), o Núcleo de Adães
(descasque tradicional do arroz em moinho de água) e o Núcleo do Castro – Dois Rios (moagem
tradicional e paisagem).
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Da matéria-prima para a confeção do produto final, não poderíamos abordar esta temática sem
apresentar aos nossos visitantes o magnífico pão de Ul. O fabrico tradicional do pão de Ul em forno de
lenha fortemente enraizado nesta freguesia, é uma atividade a que se dedicam cerca de três dezenas de
pequenas padarias familiares. É uma das maiores referências gastronómicas do concelho, e foi
recentemente alvo de uma maior proteção e salvaguarda, através da criação da Associação de
Produtores de Pão de Ul (APPUL) É com a degustação deste saboroso produto local que pretendemos
finalizar este roteiro com a visita a uma das padarias da freguesia.

Turismo de Património Edificado - Rota das Casas de Brasileiros
As Casas de Brasileiros correspondem às habitações construídas pelos emigrantes de «torna viagem»
que se deslocaram para o Brasil, no século XIX, e que por lá fizeram fortuna. O regresso a Portugal
traduz-se, normalmente, pela construção, ou reconstrução, de casas com uma imagem própria, a qual
traduz o seu status social e económico, recebendo influências de várias culturas, sobretudo europeias.
Estas casas tinham o intuito de chamar a atenção de todos que por elas passavam, devido à sua
imponente arquitetura. Estas casas eram marcadas pelos seus longos e bonitos panos de azulejos que
cobriam as suas grandes paredes. Para além, dos azulejos, as paredes eram pintadas com cores muito
berrantes, tais como: o verde, o amarelo, a cor – de – rosa e o azul.
As Casas de Brasileiros envolviam grandes áreas de terreno. Normalmente, localizavam-se nos sítios mais
altos da área em questão. Era usual, construir-se estas casas em sítios rurais.
Um olhar atento à arquitetura do concelho de Oliveira de Azeméis permitirá construir um curioso
roteiro de percurso e dos gostos dos brasileiros de “torna viagem”. Alguns dos mais belos exemplares
que poderão ser incluídos nesta rota são:
- Casa de Dona Joana Brandão (Oliveira de Azeméis);
- Casa da Família Alegria (Oliveira de Azeméis);
- Quinta de Nossa Senhora do Brasil (S. Martinho da Gândara);
- Quinta do Sol (Vila de Cucujães);
- Villa Brandão (Vila de Cucujães);
- Villa Verde (Cesar)
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Turismo de Património Edificado - Centro Histórico de Oliveira de Azeméis
Constituído por duas das principais artérias da cidade de Oliveira de Azeméis, o seu Centro Histórico
apresenta um conjunto de belos edifícios de habitação do período oitocentista, entre outros
monumentos de elevado destaque histórico, artístico e arquitetónico, possuindo alguns deles o
reconhecimento público através da sua classificação patrimonial.
O percurso terá início na Igreja Matriz de S. Miguel (Imóvel de Interesse Público) construída entre 1719
e 1729. Na fachada, pode-se observar uma escultura que se refere a S. Miguel, considerado padroeiro
da cidade. No exterior, a imponência da escadaria de acesso frontal à igreja esbarra num conjunto de
painéis de belos azulejos que representam cenas da vida de Jesus.
Continuando a visita, pela principal artéria da cidade, a Rua Bento Carqueja, poderemos visualizar de
seguida o Marco Miliário que representa a milha XII da via militar romana e que terá sido erguido entre
os anos 23 e 24 da nossa era, no período de domínio do imperador Tibério. É uma das marcas da
antiguidade das terras de Oliveira de Azeméis.
Um pouco mais adiante, deparamo-nos com a renovada Praça da República, e o imponente mas sóbrio
Edifício dos Paços do Concelho. Dos meados do séc. XIX, este edifício passou já, no seu interior, por
diversas transformações e foi ocupado, ao longo dos tempos por variadíssimas funções. O seu exterior,
de onde se destaca o Brasão Nacional, mandado edificar por D. Miguel I, manteve-se fiel à estética
original.
O percurso pelo Centro Histórico da cidade de Oliveira de Azeméis, revela-nos ainda o Monumento a
Ferreira de Castro, uma escultura em bronze que representa e homenageia o “emigrante”, uma figura
paradigmática na obra do escritor e que simboliza, simultaneamente, a condição social, outrora vivida
por muitos Oliveirenses. Ao lado, uma das casas mais nobres da cidade, a Casa dos Côrte-Real, também
classificada a nível nacional como Imóvel de Interesse Público.
Um pouco mais a sul, já na Rua António Alegria, para além de belos e diversos exemplares da
arquitetura oitocentista, podemos visitar a Casa Museu Regional de Oliveira de Azeméis e assim
enriquecer e aprofundar os nossos conhecimentos sobre a História Local desta freguesia.

Turismo de Património Edificado - Centro Histórico da Bemposta
Este roteiro, no âmbito do património construído, dará a conhecer uma das freguesias do concelho de
Oliveira de Azeméis, onde melhor e mais intensamente se respira a história local.
A atual vila do Pinheiro da Bemposta ostenta um dos mais belos e genuínos centros históricos da região.
Muito contribuem para esse facto a Fonte da Bemposta, o Pelourinho (Imóvel de Interesse Público) , o
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Edifício dos Paços do Antigo Concelho da Bemposta, bem como um belo conjunto de casas senhoriais,
de famílias nobres, do estilo das casas construídas entre os séculos XVII e XVIII.
De Inicio com o nome de Figueiredo e, posteriormente com o nome de Bemposta, a atual freguesia de
Pinheiro da Bemposta foi sede de um vasto e rico concelho medieval que se estenderia pela seguinte
área: Pinheiro da Bemposta, Palmaz, Loureiro, Travanca, Macinhata da Seixa e Ul, Branca e Ribeira de
Fráguas, Fermelã, Canelas, Salreu e Santais (Estarreja) e Assequins (Àgueda).
Este concelho foi criado por foral de 1514, no tempo do Rei D. Manuel I, e extinto aquando da reforma
administrativa de Mouzinho da Silveira, em 1855.
O percurso terá início na Fonte da Bemposta, um elemento patrimonial de elevado valor histórico,
constituída por um frontão com cruz tipo altar, suscitando a presença de objeto consagrado próprio da
Idade Média e Média Alta, duas bicas de água potável, um lavadouro público e uma presa para águas de
rega. Em 1998, por se encontrar profundamente degradada, beneficiou de importantes obras que lhe
devolveram, ou deram, um ar imponente e sui generis, sem igual em toda a região.
Um pouco mais acima, ao entrarmos efetivamente no Centro Histórico da Bemposta, deparamo-nos
com um conjunto de casas senhoriais, de famílias nobres, do estilo das casas construídas entre os
séculos XVII e XVIII, que demonstram e representam bem a grandeza e pujança que se vivia por esta
época na vila do Pinheiro da Bemposta.
Um dos mais belos exemplares da arquitetura do local é a Casa e Capela de S. Gonçalo, construídas no
século XVIII, onde se pode contemplar um majestoso portal de estilo barroco datado de 1742.
O percurso pelo Centro Histórico da Bemposta, revela-nos ainda duas importantes obras arquitetónicas
que simbolizam a importância administrativa que terá tido o antigo Concelho da Bemposta. Os Paços do
Antigo Concelho ou Casa da Câmara, do século XVII, onde se situavam as repartições públicas e a cadeia
e, mais adiante, o Pelourinho, erguido em meados do século XVI como padrão do concelho e símbolo da
liberdade e autoridade, que representou durante mais de três séculos a independência e o poderio das
terras da Bemposta.
Deixando para trás a Bemposta e passando ainda pelo Largo da Malha, dirigimo-nos agora para o
Cruzeiro do Senhor Coberto, um imponente Monumento Nacional situado no largo a que deu o nome,
foi construído em 1604 e restaurado em 1910. È de referir a importância deste cruzeiro, sendo o único
Monumento Nacional existente no concelho de Oliveira de Azeméis
Por último, mas de caráter facultativo, uma vez que esta parte da visita exigirá um pouco mais da
condição física dos participantes, contemplaremos um gracioso e romântico lugar onde se situa a Capela
da Senhora da Ribeira (Imóvel de Interesse Público), mandada construir em 1611 por Frei Sebastião de
Ascensão, bispo de Cabo Verde e Guiné.
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Turismo Identitário – Berço Vidreiro
Dentro da temática das identidades regionais não poderíamos deixar de referir o nosso pioneirismo e a
nossa tradição na indústria vidreira.
A importância secular de Oliveira de Azeméis no setor vidreiro, o impulso que esta indústria conferiu à
atual força motriz da economia oliveirense: a indústria dos moldes, e a vontade de “ressuscitar” esse
património histórico estão na base da criação do Berço Vidreiro que funciona na Casa das Heras, no
parque de La Salette.
Este espaço, destinado às escolas, às crianças e de uma forma geral a todos os que visitam a nossa
cidade, visa promover a história do vidro através de uma pequena exposição de artefactos e engenhos
ligados à conceção de peças de vidro, da produção de objetos ao vivo e da sua comercialização. A
produção, ao vivo, é assegurada diariamente por pessoas ligadas à criação artesanal do vidro. Das suas
mãos saem, como antigamente, peças que podem ser adquiridas pelos visitantes.

Turismo Identitário – Rota dos Museus do Concelho
Adequada a um universo de visitantes com mobilidade reduzida, esta rota, permitirá dar a conhecer as
características identitárias da região através de uma “mostra concentrada” dos aspetos mais relevantes
da nossa cultura, em termos etnográficos e arqueológicos.

A visita terá início no Museu Regional de Cucujães que conta com uma exposição fixa onde estão
representadas várias atividades económicas tradicionais desta terra, tais como a pastorícia, a chapelaria,
a tanoaria, a funilaria, a serralharia, e a carpintaria, entre outras. Entre as relíquias e preciosidades deste
Museu encontram-se a atafona e a bucha, mais concretamente um moinho e um engenho de água
movidos por bois. Nesta instituição poderá, pontualmente, ainda ser pontualmente apreciado a
execução das famosas sacas de tiras, uma atividade artesanal sem igual em todo o país.
O edifício onde está instalado o Museu Regional foi mandado construir por Augusto de Castro Lopes
Brandão, em 1917, para ai funcionar a Escola Progresso. No ano de 1975, passou a funcionar como sede
da Junta e da Assembleia de Freguesia da Vila de Cucujães. Após obras de remodelação foi aí instalado o
Museu Regional de Cucujães, em 13 de julho de 2002.
Seguiremos depois para a Casa Museu Regional de Oliveira de Azeméis onde teremos oportunidade de
conhecer um pouco melhor a história local desta região em termos arqueológicos, através dos vestígios
expostos dos Castros de Ul e de Ossela e em termos etnográficos através da mostra de uma série de
utensílios utilizados pelos nossos antepassados nos trabalhos agrícolas. Também aqui se destaca uma
pequena exposição de peças em vidro fabricado no extinto Centro Vidreiro do Norte de Portugal.
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Por último, partiremos em direção a Ossela onde o visitante poderá conhecer melhor a vida e a obra do
escritor Ferreira de Castro através da visita à sua Casa - Museu e à Biblioteca que o próprio legou à
população de Ossela. A Casa – Museu Ferreira de Castro é de meados do séc. XIX e apresenta
um traçado rural, retratando a origem humilde do escritor. O edifício é composto por dois pisos,
apresentando no primeiro piso, uma adega, onde estão expostos alguns utensílios agrícolas da época,
nomeadamente: o lagar, a prensa, uma salgadeira e seis pipos, contrastando com o cromatismo de nove
quadros oferecidos ao escritor por autores consagrados.
O segundo piso desenvolve-se em quatro cómodos de parcas dimensões, nomeadamente: a cozinha, a
sala, o quarto de José Ferreira de Castro, onde se encontram também a mala e os sapatos que usou em
1939, na volta ao mundo, que realizou e o quarto de D. Maria Rosa, mãe do escritor. Uma outra
preciosidade que existe na Casa - Museu Ferreira de Castro é um velho dicionário que, em Belém do
Pará, constituiu a sua primeira riqueza.No exterior da casa conservam-se, por vontade expressa do
escritor, o quintal e o pinhal com as árvores existentes ou, em sua substituição, outras da mesma
espécie. A Biblioteca de Ossela foi construída em 1970, sob a orientação do próprio escritor Ferreira de
Castro. A sua obra é distinguida com o "Prémio Águia de Ouro Internacional", em Nice, França, o que
constituiu um dos maiores acontecimentos da vida literária portuguesa. Com o dinheiro obtido neste
prémio manda construir, na terra natal, esta Biblioteca, (mesmo em frente à casa onde nasceu), projeto
concebido pelo arquiteto Gaspar Domingues. Nela se guarda parte do espólio do romancista, as várias
traduções dos seus livros, livros da sua biblioteca pessoal e o manuscrito de “As Maravilhas Artísticas do
Mundo”, bem como quadros de autores consagrados oferecidos ao escritor.

Conclusão
Tendo em conta os seus recursos e potencialidades, o município de Oliveira de Azeméis deve apostar no
desenvolvimento de um turismo sustentado de forma a:
1. Criar um produto turístico integrado, apostando na diversidade e potenciando os seus atributos
específicos, nomeadamente os relacionados com a natureza e paisagem, negócios, reuniões e
congressos, gastronomia e cultura;
2. Articular os agentes locais, apostando no envolvimento dos atores locais (incluindo residentes e
visitantes);
3. Gerir os recursos, com base na dinamização e formatação local do seu desenvolvimento sustentado;
4. Desenvolver a cooperação e articulação intermunicipal e supramunicipal.
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ARQUIVO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

O Arquivo Municipal de Oliveira de Azeméis encontra-se instalado no edifício conhecido como
“Casa das Escadas Redondas” mandado construir na segunda metade do século XIX,
presumivelmente no ano de 1881, data inscrita no frontão do portão original.
Até à sua aquisição pela Câmara Municipal, em 1979, com vista à instalação da maternidade
do hospital, serviu de habitação a algumas personalidades da sociedade Oliveirense.
Com o fim da necessidade de expansão do hospital, devido à reorganização da rede hospitalar,
a Câmara entendeu auxiliar a instalação da CERCIAZ, através da cedência deste edifício.
Situação que durou de 1980 a 1988.
Após a saída da CERCIAZ, várias foram as hipóteses ponderadas para a utilização do edifício –
esquadra da PSP, Centro de Saúde, Escola de Enfermagem – sem que nenhuma se viesse a
concretizar.
Por fim, em 2001, decidiu-se, com a colaboração do Programa de Apoio à Rede de Arquivos
Municipais (PARAM), do Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo, reabilitar o edifício
adaptando-o às necessidades de Arquivo Municipal, criando-se um espaço com as condições
necessárias à preservação e divulgação do património arquivístico do concelho.
O projeto, da autoria da Arquiteta Ana Bacelar, partiu de uma ideia de reinterpretação do
edifício original, adequando-o ao novo programa de arquivo municipal. Procurou recuperar a
harmonia exterior do edifício, com a reabertura de portas e janelas que haviam sido tapadas, e
manter, no essencial, a organização espacial interior, de acordo com as necessidades de
funcionamento do Arquivo, separando as áreas públicas das áreas técnicas.
O edifício compreende 3 zonas distintas:
Área de Depósitos: locais de conservação dos documentos;
Área Técnica: locais de trabalho não abertos ao público: sala de receção/eliminação; sala de
limpeza e expurgo; sala de tratamento arquivístico; sala de conservação e restauro; sala de
reprodução de documentos;
Área do Público: locais abertos ao público: receção, sala de leitura, biblioteca de referência/
espaço Internet, sala do serviço educativo, sala de exposições.
Serviços
Leitura – Na sala de leitura, com capacidade para seis pessoas, os utilizadores podem aceder
diretamente aos documentos. Regras de manuseamento
Biblioteca de Referência / Espaço Internet – Neste espaço os utilizadores têm disponível, em
livre acesso, um conjunto de obras de referência que se destinam a dar resposta a questões
precisas e pontuais, e onde podem pesquisar livremente na Internet.
Serviço Educativo – Promoção de um conjunto de ações que visam sensibilizar e motivar os
diferentes públicos para a consulta das fontes documentais, incentivar o gosto pelo
conhecimento da história local, e alertar para a importância do trabalho arquivístico como
fator de formação cultural/moral e cívica de todos os cidadãos.
Extensão cultural – Realização de exposições sobre assuntos relacionados com a
documentação custodiada pelo Arquivo Municipal, para incentivar o contacto com as fontes
primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
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Reprodução de documentos – Sempre que o estado de conservação e integridade do
documento o permitam.
Pesquisa – Pesquisa de documentação ou determinada informação, relativa aos fundos
documentais sob custódia do Arquivo Municipal.
Fundo documental
No Arquivo Municipal é possível encontrar documentação produzida/recebida pela Câmara
Municipal no exercício da sua atividade, do início do séc. XIX até à atualidade, documentação
da Administração do Concelho da Bemposta e outros fundos particulares. Do importante
acervo documental destacamos as atas, os testamentos, os registos, os legados pios, a
correspondência, as escrituras, a despesa, a receita, os autos de arrematação, os autos de
posse, o registo de minas, as licenças de obras, as plantas, o recenseamento militar, e a
coleção de fotografias.
Contacto
ARQUIVO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Rua Manuel Alegria, 131
3720-292 Oliveira de Azeméis
Telefone 256 690 100
E-mail: arquivo@cm-oaz.pt
Página: http://arquivo.cm-oaz.pt/
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta-feira | 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Fonte: www.cm-oaz.pt
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BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO

Em dezembro do ano de 2003 a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e o Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas, atual Direção Geral do Livro e das Bibliotecas,
estabeleceram um contrato-programa com vista à criação de uma verdadeira biblioteca de
leitura pública.
No âmbito deste contrato foram adquiridos novos equipamentos e recursos diversos, bem
como uma importante coleção documental devidamente atualizada e em múltiplos suportes.
Desde o dia 14 de dezembro do ano de 2007 que o Município de Oliveira de Azeméis possui
assim uma acolhedora biblioteca, infraestrutura cultural imprescindível a um desenvolvimento
integrado, onde a informação, a cultura, o ensino e o lazer contribuem para a melhoria da
qualidade de vida dos munícipes.
Missão e objetivos
A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro assume como missão a promoção da educação, da
cultura, da informação e do lazer em torno do livro e da leitura, de modo tendencialmente
gratuito e universal, de acordo com os princípios consignados pelo Manifesto da UNESCO
sobre Bibliotecas Públicas, nomeadamente:
- A Informação: assegurar o acesso de todos os cidadãos a todos os tipos de informação local,
nacional e internacional, com profundidade e pertinência.
- A Educação: promover e apoiar a educação individual e da comunidade local, e a
autoformação, assim como a educação formal a todos os níveis.
- A Cultura: assumir o seu papel imprescindível como centro da vida cultural de Oliveira de
Azeméis, promovendo o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas
realizações e inovações científicas.
- O Lazer: converter-se num espaço privilegiado de lazer, encorajando o aproveitamento
construtivo dos tempos livres.
Fundo documental
Sendo uma biblioteca pública, a coleção disponível abrange todas as áreas do conhecimento,
não se pretendendo uma especialização em nenhuma delas. Procurando satisfazer as
necessidades de informação e lazer, constitui-se uma coleção que se tentará manter
permanentemente atualizada.
O fundo documental da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro é constituído por um vasto
conjunto de documentos, em diversos suportes, organizados por temas e dispostos em livre
acesso, de forma a facilitar a sua pesquisa. Assim é possível encontrar:
- Monografias de temas diversos, da psicologia à literatura, passando pelo desporto e muitos
outros temas
- Revistas e jornais, desde os jornais locais aos semanários nacionais e jornais desportivos até
revistas como a «BGamer» à «Pais e Filhos», entre imensas outras publicações generalistas ou
especializadas
- Documentos multimédia, temáticos e lúdicos, que poderão ser requisitados para casa e
consultados na biblioteca nos computadores multimédia distribuídos pelas várias secções
- Música e filmes de diversos géneros, que poderão ser requisitados para casa ou utilizados nos
equipamentos portáteis de audição e televisões e leitores de DVD portáteis da biblioteca
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- Uma coleção de extrema importância – Fundo Local – que reúne uma série de documentos
divididos por temas, essenciais para conhecer os escritores do município e fazer estudos sobre
Oliveira de Azeméis.
Serviços
Espaço aberto e dinâmico, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro pretende ser uma
instituição democrática de ensino, cultura, informação e lazer, e procura concretizar estes
objetivos através dos serviços que presta:
- Serviços de Leitura: leitura de presença ou consulta local, empréstimo domiciliário,
empréstimo interbibliotecas, consulta de periódicos, documentos audiovisuais, consulta do
Fundo Local e outras coleções especiais, consulta de CD-ROM, consulta em bases de dados e
Internet
- Referência e Consulta Local: através da qual os utilizadores obtêm respostas a perguntas
específicas e consultam localmente os documentos (em diversos suportes) que não estão
disponíveis para empréstimo domiciliário
- Empréstimo domiciliário: um dos principais serviços prestados pela Biblioteca Municipal para
empréstimo de livros, CD's, DVD's e revistas, para o qual apenas é necessário ter o cartão de
leitor
- Empréstimo interbibliotecas (incluindo bibliotecas estrangeiras)
- Hemeroteca: para os que gostam de informação atualizada, a biblioteca tem um serviço de
periódicos com uma vasta coleção de jornais e revistas de temas diversos, nacionais e locais
- Videoteca
- Fonoteca
- TIC: para difundir informação útil e atualizada, em diversos suportes, recorrendo à utilização
das Novas Tecnologias da Informação e facilitar o acesso à informação, garantindo sempre
uma correta utilização do equipamento disponível, ligação à Internet para utilização gratuita,
disponibilização de suportes e equipamentos multimédia e PC's multimédia para utilização
com diversos programas informáticos
- Serviço de Extensão Cultural: através do qual os utilizadores têm acesso a um conjunto de
programas e iniciativas de promoção do livro e da leitura
- Serviço de Cooperação: pelo qual organismos e entidades locais beneficiam dos serviços da
biblioteca municipal, seja pela utilização das suas instalações para reuniões e outro tipo de
atividades seja por outro tipo de apoio. Destaca-se aqui o Programa da Rede de Bibliotecas
Escolares
- Serviço de Reprografia e Impressão: que se destina exclusivamente à reprodução de
documentos que integram o fundo documental da Biblioteca Municipal
- TIC para Deficientes Visuais: atenta às missões fundamentais que cabem às Bibliotecas
Municipais, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro participa no desenvolvimento de serviços
estruturados para que munícipes com incapacidade (total ou parcial) visual logrem obter um
maior grau de independência, integração social e qualidade de vida. Este serviço consta de
dois postos de acesso constituído por:
- Ampliador de carateres
- Leitor autónomo com comandos em relevo, com capacidade para ler livros A4 com lombada
grossa e ligação para linha Braille. Possuidor de modos aplicativos para surdo-invisuais e
pessoas com limitações cerebrais
- PC
- Software aplicativo para adaptação de posto informático para invisuais
- Teclado ampliado
- Linha Braille
- Caixa acústica para impressora.
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- Cafetaria: partilhando o átrio da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro foi instalada uma
pequena cafetaria de apoio, destinada a servir o público leitor.
Esta cafetaria, poderá funcionar num horário alargado, permitindo ao público frequentador da
biblioteca e da sala polivalente marcar encontro antes de iniciar a sua incursão pelo universo
da leitura e da informação ou recrear-se no intervalo de todas as leituras. Dotada de uma
esplanada no jardim interior da biblioteca para os dias prazenteiros, poderá ser um espaço ao
serviço de tertúlias, de debate de ideias, de apresentação de livros, de improvisação cultural,
onde todos podem partilhar palavras e ideias, em demanda de um café.
Inscrição de leitores
Podem inscrever-se como leitores da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro os indivíduos
residentes na área do Município de Oliveira de Azeméis e esta disposição é alargada a
indivíduos que estudem ou trabalhem no Município de Oliveira de Azeméis.
A admissão como leitor da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro faz-se mediante o
preenchimento de uma Ficha de Inscrição, que funciona como termo de responsabilidade.
Durante o ato de inscrição, o utilizador terá que apresentar os seguintes documentos: Bilhete
de Identidade/Cartão do Cidadão ou Cédula Pessoal ou documento oficial e um documento
idóneo comprovativo da residência.
Empréstimo domiciliário
O empréstimo domiciliário faz-se mediante a apresentação do Cartão de Leitor e deverá ser
feito até quinze minutos antes do encerramento da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.
Cada utilizador pode requisitar para empréstimo domiciliário três (3) obras por um período
máximo de dez (10) dias úteis, no fim do qual pode renovar o mesmo pedido, desde que não
haja utilizadores interessados em lista de espera.
Pode também requisitar dois (2) documentos audiovisuais por um prazo de dez (10) dias, não
sendo permitida a renovação destes documentos.
Contacto
BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO
Rua General Humberto Delgado
3720-254 Oliveira de Azeméis
Telef. 256 607 177
Fax. 256 607 178
E-mail: biblioteca@cm-oaz.pt
Site: www.bm-ferreiradecastro.com
Twitter: twitter.com/bibliotecaFC
Horário de funcionamento
Segunda-feira | 14h às 19h
Terça a Sexta-feira | 10h às 19h
Sábado | 10h - 13h e das 14h - 18h
Domingos e Feriados | Encerrada
Horário de verão
Segunda a Sexta-feira | 10h - 13h e das 14h - 18h
Sábados, Domingos e Feriados | Encerrada
Fonte: www.cm-oaz.pt
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BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO - BIBLIOMÓVEL

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro integra nos seus serviços um serviço de leitura
itinerante - «Bibliomóvel» - acessível aos habitantes mais isolados do concelho de Oliveira de
Azeméis.
O serviço, com recurso a uma carrinha móvel equipada com material bibliográfico e
informático, tem como objetivo levar a leitura a zonas rurais e com baixa densidade
populacional e ainda a grupos com necessidades especiais e com poucos recursos. Visa ainda
combater a iliteracia através da criação de hábitos de leitura, de aprendizagem e de utilização
das bibliotecas.
Outro objetivo é articular a biblioteca com as coletividades e associações de solidariedade
social levando o livro a casa de quem está impossibilitado de se deslocar à biblioteca municipal
Ferreira de Castro (BMFC) por razões de mobilidade ou de distância.
A dinamização da carrinha móvel passa também pela articulação com programas já existentes
na área da ação social.
O «Bibliomóvel», apoiado em 75 mil euros pelo ON.2 - O novo Norte (Programa Operacional
Regional do Norte 2007/2013), funcionará em articulação com a BMFC através de ações e
eventos em zonas periféricas onde não existem infraestruturas de leitura pública.
O serviço entrou em funcionamento a 16 de maio, no dia em que se assinalou o 27º
aniversário de elevação de Oliveira de Azeméis a cidade.
Fonte: www.cm-oaz.pt
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BIBLIOTECA ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
O Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Cultura, criou o Programa Rede de
Bibliotecas Escolares em 1996, tendo como objetivo principal a instalação de bibliotecas
escolares nas escolas de todos os níveis de ensino. Considerou-se, assim, que a criação de uma
rede de bibliotecas constituía uma das medidas da política educativa nacional.
Este programa nacional, desenvolvido por protocolo com os Municípios, que visa a criação
faseada de uma rede de bibliotecas nas escolas dos diversos graus de ensino, iIniciou-se no
ano letivo de 1996/97 e, em Oliveira de Azeméis, o acordo de colaboração foi assinado no ano
de 1999 e formalizada a criação da Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares de Oliveira de
Azeméis com os objetivos de:
- Apoiar a criação e/ou desenvolvimento de bibliotecas escolares nas escolas públicas;
- Estimular o desenvolvimento de programas de animação das BE’s;
- Criar condições para o ensino diferenciado e o enriquecimento dos contextos de
aprendizagem;
- Promover a utilização das BE’s enquanto espaços potenciadores do desenvolvimento de
competências fundamentais para a vida na sociedade do conhecimento.
Atualmente o Município de Oliveira de Azeméis tem integradas no Programa Rede de
Bibliotecas Escolares 22 bibliotecas escolares.
Bibliotecas Escolares que integram a Rede Concelhia de Oliveira de Azeméis
Ano de aprovação
da candidatura à RBE

2000

Informações

EB1/JI nº 1 OAZ

http://bibliotecas-bento-carqueja.blogspot.com

EB1 nº 4 OAZ

http://bibliotecas-bento-carqueja.blogspot.com

EB1/JI do Picoto – Cucujães

http://www.facebook.com/pages/Bibliotecainforma/18598284
4769414

EB2,3 Ferreira da Silva

http://www.facebook.com/pages/Bibliotecainforma/18598284
4769414

EB2,3 Dr. José Pereira Tavares

http://blogbepb.blogspot.com

EB2,3 Bento Carqueja

http://bibliotecas-bento-carqueja.blogspot.com

2001

2002

Escola

ES Soares Basto

http://bemsotto.blogspot.com/

ES Ferreira de Castro

http://becresfcastro.wordpress.com

EB1 Elvira Dias Fernandes

(inativa)

EB1 do Outeiro

http://bibliotecas-bento-carqueja.blogspot.com

EB1 Maria Godinho

http://blogotecaescolar.blogspot.com

EB1 Areosa nº 1

http://blogbepb.blogspot.com

EB1/JI de Macieira de Sarnes

http://becasfajoes.blogspot.com

EB Comendador Ângelo
Azevedo

http://blogotecaescolar.blogspot.com

EB1 nº 2 OAZ

http://bibliotecas-bento-carqueja.blogspot.com

EB1 São Roque

http://blogotecaescolar.blogspot.com

2003

EB1 Maria Godinho

http://blogotecaescolar.blogspot.com

EB2,3 de Carregosa

http://bibliotecarregosa-letrassoltas.blogspot.com

EB2,3 D. Frei Caetano Brandão

E-mail: bibloureiro@gmail.com

EBS Fajões

http://becasfajoes.blogspot.com

2005
2006

EB1 de Alumieira

E-mail: bealumieira@gmail.com

EB1 de César nº 1

http://becasfajoes.blogspot.com

EB1 de Pindelo

http://bibliosfera-1.blogspot.com

2008

EB1 Palmaz

http://blogbepb.blogspot.com

2010

CE Azagães

http://bibliotecarregosa-letrassoltas.blogspot.com

Fonte: http://rbe.min-edu.pt
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PROJETO REDE DE BIBLIOTECAS DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
No sentido de consolidar a implementação de uma rede concelhia de leitura, foi apresentada e
aprovada uma candidatura ao Programa da Rede de Bibliotecas Escolares – Candidatura de
Mérito 2008 – com o projeto Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis.
Este projeto visou desenvolver todas as bibliotecas escolares que se encontravam em estádios
diferentes, para que todas conseguissem atingir um nível comum de oferta de serviços à
comunidade. Os catálogos existentes não eram conhecidos pela comunidade interessada e
com este projeto ultrapassar-se-ia a situação. Por outro lado, as verbas anuais destinadas às BE
devem ser geridas racionalmente, com critérios rigorosos e este projeto caminharia nesse
sentido. Existiam ainda práticas em algumas bibliotecas que revelavam um conhecimento mais
acentuado em animação, outras em biblioteconomia, outras ainda em fase de iniciação. Este
projeto incrementou a necessidade de formação e de desenvolvimento de atividades nas BE
que só trariam vantagens para os utilizadores, permitindo também uma abertura daqueles
espaços ao meio, desenvolvendo e valorizando o trabalho colaborativo entre ciclos, escolas e
instituições.
O projeto Rede de Bibliotecas de Oliveira de Azeméis teve por finalidade consolidar a
implementação de uma rede concelhia de leitura que tem como núcleo central a Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro, promovendo a estreita cooperação entre as diversas bibliotecas
escolares e de leitura pública. Assim, com o projeto a implementou um catálogo coletivo e a
sua disponibilização online, bem como a futura implementação do cartão único de leitor,
possibilitando-se, desta forma, o sistema coletivo de empréstimo. Na base deste trabalho da
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro esteve a uniformização de critérios e procedimentos, a
racionalização de recursos, o empréstimo interbibliotecas e a promoção de atividades
conjuntas, otimizando-se, deste modo, a cooperação entre as diferentes parcerias, no sentido
de reforçar o papel da biblioteca como indutora de práticas de inovação e partilha, através de
uma plataforma tecnológica que permite a constituição e manutenção de um Catálogo
Coletivo Concelhio e a adoção do Cartão de Leitor comum.
Fonte. www.bm-ferreiradecastro.com
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CASA MUSEU FERREIRA DE CASTRO – BIBLIOTECA DE OSSELA

A Biblioteca de Ossela foi construída em 1970, sob a orientação do próprio escritor Ferreira de
Castro.
A sua obra é distinguida com o “Prémio Águia de Ouro Internacional”, em Nice, França, o que
constituiu um dos maiores acontecimentos da vida literária portuguesa. Com o dinheiro obtido
neste prémio manda construir, na terra natal, esta Biblioteca, (mesmo em frente à casa onde
nasceu), projeto concebido pelo arquiteto Gaspar Domingues.
Nela se guarda parte do espólio do romancista, as várias traduções dos seus livros, livros da
sua biblioteca pessoal e o manuscrito de “As Maravilhas Artísticas do Mundo”, bem como
quadros de autores consagrados oferecidos ao escritor.
A Biblioteca de Ossela foi organizada internamente pelo escritor Ferreira de Castro, que
concebeu a distribuição dos seus espaços, disposição do mobiliário bem como toda a
arrumação do espólio documental.
Proporcionando o empréstimo domiciliário e a consulta local, esta biblioteca tem funcionado
como um serviço de leitura ao longo dos anos quer aos habitantes de Ossela, quer aos
estudiosos da obra do escritor.
Mais do que uma biblioteca, este espaço reflete a visão de um homem apaixonado pelas letras
e pela leitura, mas, acima de tudo, apaixonado pela sua terra natal.
Contacto
Lugar de Salgueiros
3720 Ossela
Oliveira de Azeméis
Telef. 256 600 600 (C. Municipal de O. Azeméis)
Telef. 256 482 056 (Ossela)
E-mail: patrimonio.cultural@cm-oaz.pt
Site: www.aveiro-norte.ua.pt/ferreiradecastro
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta-Feira | 9h às 12:30h e das 14h às 17:30h
Fonte: www.aveiro-norte.ua.pt/ferreiradecastro
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CASA-MUSEU REGIONAL – GABINETE DE LEITURA FERREIRA DE CASTRO

A Casa-Museu Regional de Oliveira de Azeméis, também denominada Associação de Defesa e
Conhecimento do Património Oliveirense, foi fundada por um grupo de cidadãos Oliveirenses
convidados pelos doadores João Marques de Almeida Carvalho e seu amigo Constantino José
de Carvalho. Foram seus sócios-fundadores os seguintes elementos: Dr. Manuel da Silva Pinto,
Dr. Fernando de Oliveira e Silva, Dr. Abílio Manuel Soares dos Santos Bodas, Dr. Eugénio
Marques Ferreira Alegria, Padre José Resende da Silva Leite, Dr. Joaquim Tavares de Matos,
Constantino José de Carvalho, José Ferreira Pinto, João Marques de Almeida Carvalho e Ramiro
Marques Ferreira Alegria.
No dia 26 de julho de 1963, faleceu João Marques de Almeida Carvalho que por testamento,
legou a casa em que habitava (com grande parte do seu recheio e a maioria dos seus bens),
com o objetivo de aí ser instalado um museu. É de salientar também que com o falecimento de
Constantino José de Carvalho, a Casa-Museu Regional herdou a totalidade dos seus bens, o
que levou ao enriquecimento do património da instituição. No dia 26 de junho de 1975, por
Declaração do Governo Civil de Aveiro, a Casa-Museu Regional de Oliveira de Azeméis foi
considerada Pessoa Coletiva de Utilidade Pública Administrativa.
A Biblioteca Ferreira de Castro que esteve instalada no rés do chão do edifício da Casa-Museu
Regional de Oliveira de Azeméis, por decisão do Governo Civil e da Câmara Municipal, faz
parte integrante da mesma Casa-Museu Regional.
No percurso histórico da Casa-Museu Regional importa salientar a publicação de cinco tomos
da “Ul – Vária”, desde 1994, com artigos de elevado interesse histórico-cultural, de âmbito
local e regional, compreendendo os limites da região entre Douro e Vouga.
A Casa-Museu Regional de Oliveira de Azeméis foi inaugurada no dia 27 de setembro de 1990.
Coleção de cerca de 11000 jornais
É um acervo constituído por cerca de 11000 jornais dos séculos XIX, XX e XXI que se encontram
inventariados. São de destacar os seguintes títulos: “O Jornal do Povo”, “O Rabecão”, “O
Alfinete”, “As Farpas”, A Defesa”, “A Opinião” entre outros.
Gabinete de Leitura Ferreira de Castro
É constituído por milhares de livros que se encontram catalogados. É de salientar cerca de
1500 livros que possuem dedicatórias de vários escritores e o ex-líbris de Ferreira de Castro.
Neste Gabinete, encontra-se também a obra de valor incalculável, que é o manuscrito
“Emigrantes”, onde os visitantes podem admirar a letra do escritor, bem como as correções
que fez à obra.
Contacto
Rua António Alegria, 119/131
3720 - 234 Oliveira de Azeméis
Telef. 256 686 919
Fax. 256 668 604
E-mail: museuoaz@clix.pt
Site: www.museuoaz.pt/index.htm
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta-Feira | 9h – 12:30h e das 14h – 18h
Fonte: www.museuoaz.pt/index.htm
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A NOZ – ASSOCIAÇÃO NOGUEIRENSE DE CULTURA E DESPORTO – BIBLIOTECA & INTERNET

Aos 9 de novembro de 1984, foi constituído por escritura pública, a associação que passaria a
designar-se por A NOZ – Associação Nogueirense de Cultura e Desporto, com publicação no
Diário da República III Série, nº28, de 02 de fevereiro de 1985, com sede no edifício da Junta
de Freguesia, sita na Avª. S. Cristóvão, em Nogueira do Cravo, Concelho de Oliveira de
Azeméis.
Conforme consta dos seus Estatutos, a associação tem por objetivo a dinamização e fomento
de atividades culturais e desportivas, levantamentos culturais e etnográficos, biblioteca,
manifestações de arte, educação musical e desenvolvimento de modalidades desportivas e de
educação física.
Para a sua criação, muito contribuiu a dinâmica de alguns nogueirenses que, em anos
antecedentes, foram promotores de exposições de arte e de espetáculo culturais. Foram eles:
António Mota, António Martins e Luís Guimarães. Aos dois primeiros, juntou-se mais tarde
Celestino Félix que continuaram a promover encontros de arte e do espetáculo com projeção a
nível distrital. A estes, outros se juntaram para darem corpo à iniciativa de ser constituída na
freguesia uma associação de cariz cultural, desportiva e recreativa. Na sua constituição,
fizeram parte: Celestino Fernando da Gama Félix, António Valente da Silva Mota, António
Resende Correia Martins, mais os seguintes nogueirenses: Pe. António Ferreira de Oliveira,
José da Rocha e Sousa, Jorge Manuel da Silva Pinho, José Lino Fernandes, António Figueiredo
da Costa, Manuel Figueiredo da Costa, António Luís da Fonseca Grifo e Alcides Soares de Costa
Rebelo.
Durante o ano de 1985 foi criada uma secção de música, uma biblioteca e uma secção de
ginástica. No ano seguinte, a associação lançou a primeira edição de um boletim A Noz que
viria mais tarde a transformar-se num jornal mensal, registado no Instituto de comunicação
Social, fazendo parte da imprensa regional. Pugnando por ações de dinamização em várias
vertentes, a associação passou a integrar uma escola de Karaté, uma equipa de atletismo e a
formação de uma Tuna. Dado o enorme interesse para Nogueira do Cravo, a associação, com a
colaboração da Junta de Freguesia, foi iniciado um projeto de construção de um pavilhão
gimnodesportivo para dar apoio a modalidades desportivas e que servisse não só a população
da freguesia como das áreas envolventes.
Mais recentemente, nasceu no seio da associação O Grupo de Danças e Cantares que viria a
transformar-se mais tarde num grupo autónomo, com o mesmo nome. Do mesmo modo, o
Rancho Infantil criado na escola do 1º ciclo, na Arroteia, fez parte durante algum tempo da
estrutura da associação A Noz.
Em 1985, a Ação Católica local ofereceu todos os livros da sua biblioteca à associação A Noz.
Confiando todo o seu recheio. Classificada como "Biblioteca Popular", a Associação passou a
facultar a todo o público o acesso e cedência dos livros, através de requisição. No decorrer dos
anos, a Associação foi adquirindo novas obras, especialmente destinadas aos leitores mais
jovens. De assinalar o aumento substancial de obras, resultante de ofertas feitas por alguns
doadores anónimos.
Atualmente, está a ser feita a catalogação dos livros num sistema de informatização.
Em 2002, através do programa "Geração Millennium", a Associação foi contemplada com cinco
computadores. A partir daí, iniciou-se um processo de formação para jovens, adquirindo
posteriormente o acesso à Internet.
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A partir de 2005, a Biblioteca e o espaço Internet passou a estar diariamente aberto ao
público, no período das 14:00 às 18:00 horas.
Fundo documental
A Professora Maria José esteve a lecionar durante vários anos, em Nogueira do Cravo, na
escola do 1º ciclo.
A sua feição pelas instituições locais levou à atribuição pessoal de uma quantidade de livros
que veio enriquecer a biblioteca da associação.
Em 2006, a associação recebeu de um cidadão anónimo cerca de 350 livros de edições
recentes. Um contributo bastante valioso para a biblioteca.
Neste mesmo ano, a Editora Edimpresa fez oferta de algumas dezenas de livros das suas
edições.
Em 2007, a biblioteca da associação voltou a receber uma dádiva de várias centenas de obras,
entre elas um grande número de dicionários.
Ao longo dos anos, a biblioteca tem sido contemplada com livros oferecidos por pessoas de
várias proveniências, confiando à associação a perpetuidade do seu espólio.
Contacto
A Noz – Associação Nogueirense de Cultura e Desporto
Avª S. Cristóvão,
3700 - 791 NOGUEIRA DO CRAVO
Biblioteca/Internet
Alice Santos
Telef./Fax 256817124
E-mail: nogueiranoz@gmail.com
Site: www.anoz.pt/
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta | 14h - 18h
Sábado | 10h – 12h e das 14h - 18:00
Fonte: www.anoz.pt/
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE CUCUJÃES

Serviços
Internet;
Impressões e Cópias;
Requisições Literárias;
Visualização de audiovisuais;
Consulta de jornais e revistas diversas;
Acesso a jogos didáticos;
Consultas e pesquisas Literárias.
Inscrição
Para se inscrever como leitor da Biblioteca de Cucujães, tem de fazer o descarregar da ficha de
inscrição e depois de preenchida tem de a entregar na Biblioteca juntamente com os seguintes
documentos:
- Cópia de Bilhete de Identidade
- Comprovativo de morada
- No caso da idade do leitor a inscrever ser inferior a 18 anos, deverá esta ficha ser assinada
pelo seu encarregado de Educação, assumindo este toda a responsabilidade nos movimentos
efetuados com o Cartão de Leitor.
Contacto
Rua Clube Desportivo de Cucujães
Apartado 37
3720-385 Vila de Cucujães
Telef. +351 256282268
E-mail: bibliotecacucujaes@gmail.com
Site: http://jf-cucujaes.sitesedv.com
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta-Feira | 09h – 12h30 e das 14h – 18h
Fonte: http://jf-cucujaes.sitesedv.com
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INTRODUÇÃO

No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura considerou-se necessário auscultar os
residentes no conselho de Oliveira de Azeméis, para conhecer os seus hábitos culturais,
perceber a sua relação com os equipamentos culturais existentes e aferir as suas expectativas
quanto à ação do Município.
Para essa auscultação ser representativa e fornecer os dados acima enunciados, optou-se pela
utilização de um inquérito, uma vez que assim se podia obter um conjunto de respostas
padronizáveis e atingir um leque mais vasto de participantes. Por outro lado, o contacto direto
com a população impediria essa padronização de respostas e aumentaria o tempo de trabalho
para se obter um volume de participações significativas, bem como para a sua análise.
Ao longo dos próximos capítulos, apresentam-se os resultados do inquérito utilizado.
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PARTE I – METODOLOGIA DE TRABALHO

PARTE I

METODOLOGIA DE TRABALHO
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Metodologia de trabalho
Em paralelo com as sessões de trabalho temáticas, destinadas a auscultar as Associações e
Coletividades, considerou-se necessário contar com a participação dos residentes no concelho,
com vista à elaboração do Plano Municipal da Cultura. Para esse efeito, optou-se pela
realização de um inquérito que lhes seria aplicado.
De forma a centralizar a recolha de dados definiu-se que o inquérito seria colocado online,
uma vez que, desse modo, não se corria o risco de se dispersarem os formulários com as
respostas, como sucederia com um inquérito em papel. Além disso, o preenchimento online
permite um tratamento básico das questões de escolha única/múltipla, ao apresentar os
valores correspondentes às escolhas dos participantes, em cada resposta desse tipo.
Prevendo-se que em algumas franjas do público seria mais difícil o preenchimento de um
inquérito online, foi preparada uma versão em papel, a qual seria distribuída e recolhida, nos
equipamentos culturais do Município, para posterior informatização dos dados.
O inquérito foi estruturado com o objetivo de abarcar um conjunto de temas que nos
pareciam fulcrais na análise dos hábitos culturais e expectativas dos residentes. Deve fazer-se
uma ressalva quanto a este último aspeto. Ao longo das diversas versões de trabalho do
inquérito individual não se previu a inclusão de questões relacionadas com a política cultural
do Município. No entanto, ao analisarmos os resultados dos questionários sobre política
cultural que foram de ser aplicados nas sessões de trabalho com os representantes das
associações compreendemos que nos faltava esse elemento de comparação.
Como a versão online já estava disponível ao público, há um conjunto de inquéritos que não
incluem respostas a essas questões.
O inquérito estruturou-se com base na caracterização:






socioeconómica dos participantes;
das áreas de interesse e ocupação dos tempos livres da população;
dos hábitos culturais, frequência dos equipamentos culturais do município e nível de
satisfação com os mesmos;
do grau de conhecimento do património cultural concelhio;
das expectativas quanto à ação a desenvolver pelo Município.

Tendo em conta que o questionário online foi construído com recurso ao software Google
Docs, uma vez que a sua utilização não implicava custos, o tipo de questões colocadas, ao
longo do inquérito, teve de ser adaptado às opções disponibilizadas pelo software.
Para reduzir e simplificar o tempo de preenchimento do inquérito optou-se, maioritariamente,
por questões:




em que eram apresentadas várias alternativas para escolha de uma única opção;
em que eram apresentadas várias alternativas para escolha de múltiplas opções;
em que se pedia a avaliação de várias alternativas através de uma escala numérica.
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No entanto, para algumas questões que se pretendiam apresentar, tornava-se indispensável
uma resposta em forma de texto, pelo que teve de se utilizar pontualmente questões que
permitissem esse tipo de resposta.
Ainda, que se tenha procurado adaptar o inquérito ao software utilizado, não nos foi possível
fugir a algumas limitações impostas pela sua conceção. Desde logo, quando se possibilita a
escolha de várias opções, ainda que no enunciado da questão se apresente um limite de
respostas, o software não bloqueia as respostas sempre que esse limite for atingido,
permitindo que possam ser indicadas mais respostas do que as desejadas. Ainda nas questões
de resposta múltipla, o software não permite a hierarquização de respostas, situação que
poderia ser útil para estratificar o grau de importância que é atribuído a cada uma das opções
escolhidas. Por último, um aspeto marginal, mas igualmente importante, nos casos em que a
primeira resposta deveria condicionar a resposta às questões seguintes, o software não
permite, por um lado associar a uma resposta sim/não a justificação dessa escolha, nem, por
outro, bloquear as respostas seguintes, sempre que as mesmas não se apliquem, em função da
resposta à questão inicial.
A disponibilização online do inquérito foi feita na página eletrónica do Município, em meados
do mês de agosto, através de um separador na página Cultura. No entanto, como não havia
uma chamada de atenção para o inquérito a participação foi residual até ao início de
setembro, momento em que foi feito um comunicado à impressa, pela Divisão de
Comunicação, o que provocou um aumento das respostas. Passado esse efeito, o número de
respostas voltou a diminuir. Desse modo, no final de setembro, foi decidido aumentar o prazo
de disponibilização do inquérito até ao dia 31 de outubro, em lugar da data inicialmente
prevista – 10 de outubro – e foi solicitado à Divisão de Comunicação a colocação de um
destaque na página inicial do sítio do Município.
Os inquéritos preenchidos manualmente foram informatizados à medida que iam sendo
recebidos pelos diversos serviços onde estavam disponíveis.
Após o encerramento da receção de respostas ao inquérito iniciou-se a análise dos resultados,
que teve por base a interpretação das tendências demonstradas pelas respostas de escolha
única ou múltipla, bem como dos padrões das respostas assentes no desenvolvimento de um
texto.
Estas últimas aplicavam-se, sobretudo, às questões relacionadas com o património cultural,
uma vez que se pedia a identificação de sítios, imóveis e outros bens patrimoniais conhecidos,
ao nível de cada freguesia, que não podiam ser descriminados numa listagem de opções, até
porque partíamos com a expectativa de que fossem identificados alguns sítios que não faziam
parte dos nossos registos.
Para tornar mais coerente a análise dos dados, agruparam-se alguns aspetos que tinham sido
apresentados de forma individual no questionário. Pareceu-nos que, se durante o
preenchimento do inquérito esses aspetos beneficiavam com a sua individualização, já o
processo de análise poderia ser mais assertivo ao possibilitar o relacionamento, de dados com
origem distinta. Houve o cuidado de agrupar os dados de forma a que a análise de cada

Município de Oliveira de Azeméis | 6

Plano Municipal da Cultura
Relatório do Inquérito Individual aos Munícipes

subtema pudesse ser feita em separado pelos vários membros do grupo de trabalho, de
acordo com as suas disponibilidades de tempo.
Para integrar os dados, previu-se que o relatório de final do inquérito incluísse uma análise
global, resultante da agregação dos dados analisados em cada subtema e se fizesse um
balanço do que poderá ser a atividade do Município, com base nos resultados obtidos com
este inquérito.
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PARTE II: ANÁLISE DE RESULTADOS

PARTE II

ANÁLISE DE RESULTADOS
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II.I – Caracterização dos Participantes
FREGUESIA

N.º DE RESPOSTAS

Carregosa

2

Cesar

3

Cucujães

8

Fajões

3

Loureiro

3

Macieira de Sarnes

1

Nogueira do Cravo

1

Oliveira de Azeméis

75

Ossela

2

Palmaz

3

Pindelo

4

Pinheiro da Bemposta

5

Santiago de Riba Ul

9

São Martinho da Gândara

2

São Roque

2

Travanca

3

Ul

4

Madaíl

0

Macinhata da Seixa

2

Tabela 01. Freguesia de residência
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Freguesia de residência
Macinhata da Seixa
Madail
Ul
Travanca
São Roque
São Martinho da Gândara
Santiago de Riba Ul
Pinheiro da Bemposta
Pindelo
Palmaz
Ossela
OIiveira de Azeméis
Nogueira do Cravo
Macieira de Sarnes
Loureiro
Fajões
Cucujães
Cesar
Carregosa

1,52%
0,00%
3,03%
2,27%
1,52%
1,52%
6,82%
3,79%
3,03%
2,27%
1,52%
56,82%
0,75%
0,75%
2,27%
2,27%
6,06%
2,27%
1,52%
Gráfico.01

Após análise do gráfico, podemos verificar que 56,82% dos munícipes que responderam ao
inquérito on-line são residentes na freguesia de Oliveira de Azeméis. Seguidos de 6,82% que
vivem em Santiago de Riba Ul e 6,06% que são residentes em Cucujães. As restantes freguesias
apresentam valores percentuais mais baixos e relativamente próximos.
IDADE

N.º DE RESPOSTAS

<15

1

16-20

6

21-25

19

26-35

43

36-45

44

46-55

8

56-65

7

66-75

4

> 76

0

Tabela 02. Idade
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Idade
> 76

0,00%
3,03%

66-75

5,30%

56-65

6,06%

46-55
36-45

33,33%

26-35

32,58%
14,39%

21-25
4,55%

16-20
0,76%

<15

Gráfico.02

Quanto ao perfil etário dos inquiridos, constatamos que a maior percentagem se encontra na
faixa etária entre os 36 e os 45 anos com 33,33%, seguido do escalão [26-35] anos com
32,58%.
Os escalões [21-25] e [46-55] anos são representados por 14,39% e 6,06% respetivamente. Os
escalões com menor representação são os <15 e >76.

GÉNERO

N.º DE RESPOSTAS

Masculino

41

Feminino

91

Tabela 03. Sexo

Sexo

68,94%

F

M

31,06%
Gráfico.03

De acordo com os dados obtidos, o género feminino representa 68,94% dos inquiridos,
enquanto o género masculino representa 31,06%.

Município de Oliveira de Azeméis | 11

Plano Municipal da Cultura
Relatório do Inquérito Individual aos Munícipes

NÍVEL DE ENSINO

N.º DE RESPOSTAS

Ensino Básico 1º Ciclo

0

Ensino Básico 2º Ciclo

2

Ensino Básico 3º Ciclo

9

Ensino Secundário

41

Curso de especialização

6

Bacharelato

4

Licenciatura

48

Pós-graduação

5

Mestrado

14

Doutoramento

1

Pós-doutoramento

0

Tabela 04. Nível de ensino

Nível de ensino
Pós-doutoramento
Doutoramento
Mestrado
Pós-graduação
Licenciatura
Bacharelato
Curso de especialização
Ensino Secundário
Ensino Básico 3º Ciclo
Ensino Básico 2º Ciclo
Ensino Básico 1º Ciclo

0%
1%
11%
4%
36%
3%
5%
31%
7%
2%
0%
Gráfico.04

Os resultados levam-nos a afirmar que o perfil académico dos inquiridos é caracterizado, na
sua maior parte, por Licenciados (36%), seguido de inquiridos com ensino secundário completo
(31%). Verificamos também que 11% são detentores de mestrado, e doutorados representam
apenas 1% do universo.
SITUAÇÃO PROFISSIONAL

N.º DE RESPOSTAS

Estudante

15

Trabalhador por conta de outrem

79

Profissional Liberal

9

Patrão/Empregador

5

Aposentado/Reformado

9

Desempregado

15

Tabela 05. Situação profissional
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Situação profissional
Desempregado
Aposentado/Reformado
Patrão/Empregador
Profissional Liberal

11,36%
6,82%
3,79%
6,82%
59,85%

Trabalhador por conta de outrem
Estudante

11,36%
Gráfico.05

Relativamente à situação profissional, podemos observar que 59,85% dos inquiridos são
trabalhadores por conta de outrem, seguidos de 11,36% de desempregados e estudantes, que
apresentam igual valor.
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II.II – Interesses e Formas de Ocupação dos Tempos Livres
A presente análise reporta-se às questões de escolha múltipla: II - Áreas de interesse e III –
Ocupação de tempos livres que fazem parte do inquérito efetuado aos residentes para
auscultar os hábitos culturais e expectativas dos mesmos. Este levantamento servirá para a
elaboração do Plano Municipal da Cultura.
Foram registadas 132 respostas, as quais nos fornecem os seguintes dados:

Áreas de Interesse
2%

Outras
Voluntariado
Património
Paleografia e Diplomática
Museus
Literatura/Leitura
História
Espectáculos
Desporto
Associativismo
Arte
Arqueologia

8%
6%
0%

8%
14%
6%

21%
14%
6%
12%
3%

Depois de analisado o gráfico conclui-se que a área de maior interesse é a dos espetáculos
com 21%, seguindo-se o desporto e a literatura/leitura com 14%. Em terceiro lugar a arte, a
área que desperta menor interesse é da paleografia e diplomática.

Outro
Terror

Cinema

1%
4%

7%

Suspense

10%

Romance
6%

Musical
Infantil

4%
9%

Histórico
Ficção…

7%

Drama

8%

Documentário

8%
14%

Comédia
Animação
Acção/Aventu…

9%
14%

Em relação às várias categorias do cinema a escolha recai na comédia e ação/aventura com
14%. Apesar de as percentagens serem muito próximas nas outras temáticas verifica-se que o
cinema musical é o menos avaliado.
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Dança
28%

Urbanas
23%

Sociais

21%

Etnográficas/Populares

28%

Clássicas

Os estilos de dança que detêm a maior preferência por parte dos inquiridos são as urbanas e
as clássicas. Já as danças etnográficas/populares são as menos apreciadas. Contudo nota-se
que as percentagens estão bastante próximas umas das outras, situando-se entre os 20% e os
30%.

História
Outros

3%
4%

Numismática

60%

História Local

12%

Heráldica

21%

Genealogia

A história local é fortemente apreciada atingindo os 60%. Segue-se a genealogia e com uma
grande diferença percentual aparece a numismática. A heráldica situa-se nos 12%.

Internet
Outras

1%
26%

Redes Sociais

32%

Pesquisa

Jogos Online
Fóruns
Blogues

6%
12%
22%

No campo da internet a pesquisa é a área mais explorada com 32%, as redes sociais alcançam
os 26%, logo seguidas dos blogues. Os jogos online ficam com uma percentagem reduzida de
7% ultrapassada pelos fóruns.
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Leitura
3%

Outras
Viagens
Teatro
Romance
Religiosa
Popular
Poesia
Jornais e Revistas
Ensaios
Biografias
Banda Desenhada

9%
4%
22%
4%
2%
8%
27%
4%
10%
7%

Da análise sobre os hábitos de leitura verifica-se que a opção recai sobre os periódicos jornais
e revistas, e com uma percentagem ligeiramente inferior o romance. Apenas 2% indicam a
leitura popular tornando-a a menos valorizada.

Música
Outros

1%
22%

Portuguesa
7%

Popular

25%

Pop/Rock
12%

Mundo

13%

Jazz/Blues
Electrónica

5%
16%

Clássica

Os estilos de música mais ouvidos são pop/rock com 25%, logo seguido pela portuguesa com
22%. Constatamos que a música clássica se encontra a meio, a música popular e eletrónica são
as menos apreciadas com percentagens situadas entre os 7% e os 5%.

Teatro
Outro
Tragédia
Revista
Musical
Comédia

0,87%
10,48%
22,71%
27,07%
38,86%

Em relação á área preferida na atividade de teatro a maior percentagem incide na comédia.
Com 28% está o teatro musical logo seguido com 21% do teatro de revista.
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Televisão
Outras
Séries
Reality shows
Novelas
Informação
Filmes
Entretenimento
Documentários
Desporto

1%
15%
5%
5%
17%
19%
12%
18%
8%

Os filmes e documentários são os programas mais apreciados em televisão, com valores de
19% e 18% respetivamente. Seguem-se os programas de informação com 17%, sendo os
reality shows e as novelas os menos vistos e cotados.

Visitas
Outras
Sítios Arqueológicos

1%
11%
20%

Parques
Museus
Monumentos

15%

17%

Feiras Temáticas

18%

Exposições

18%

São os parques os locais mais visitados pelos inquiridos, contrastando com os sítios
arqueológicos que são a última escolha. Mas nota-se nos valores deste gráfico que as feiras
temáticas, as exposições, os museus e os monumentos, são locais de visita para muitos
cidadãos, já que as percentagens estão muito próximas umas das outras.
Os resultados apresentados correspondem a munícipes com idades compreendidas entre os
16 e os 75 anos. Concentrando-se a grande maioria das respostas nos níveis de idade 26-35 e
36-45, seguindo-se o nível 21-25. Os outros níveis de idade não abrangem vinte inquéritos.
Em relação ao nível de instrução verifica-se que a maioria dos inquiridos possui licenciatura ou
habilitação superior, alcançando os 45%. O Ensino Secundário ocupa o segundo lugar com
cerca de 29%.
Por curiosidade a representação do sexo feminino corresponde sensivelmente ao dobro do
masculino.
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A freguesia predominante é Oliveira de Azeméis com mais de cinquenta inquéritos
respondidos. Verificando a ausência total de três das freguesia do nosso concelho: São Roque,
Madail e Macieira de Sarnes.
Tendo em conta as idades e habilitações da maior parte dos munícipes que responderam ao
inquérito torna-se mais fácil compreender os resultados.
A amostra representa uma população adulta, com habilitações superiores cuja área de
interesse é o espetáculo. Ocupam os seus tempos livres em atividades tais como cinema onde
assistem a filmes de comédia e ação/aventura, na dança clássica e urbana. A história local é
grande favorita e na internet a opção é a pesquisa. Em relação à leitura os periódicos ocupam
o primeiro lugar e na música o estilo preferido é pop/rock mas fica bem próximo da música
portuguesa. No teatro o estilo comédia é predominante e os programas de televisão
preferidos são os filmes, seguidos de comentários e informação. Nos tempos livres os
inquiridos preferem visitar parques, feiras e exposições.
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II.III – Grau de Conhecimento e Utilização de Equipamentos Culturais
Pretendeu-se através da colocação de cinco questões perceber o grau de conhecimento e
utilização dos equipamentos culturais dos inquiridos.

As questões:
I – Assinale, apenas os que conhece na freguesia onde reside.
II - Assinale, apenas, os que frequenta na freguesia onde reside.
III – Indique os 3 equipamentos que considera mais necessários no Concelho.
IV – Quais os que frequenta fora do concelho.
V – Assinale os motivos que o levam a utilizar equipamentos culturais fora do concelho.
Da leitura dos resultados obtidos, aferimos que os equipamentos mais conhecidos na freguesia
de residência dos inquiridos são Biblioteca, Auditório e Cinema. Relativamente à segunda
questão, concluímos que os equipamentos mais frequentados são a Biblioteca o Recinto de
Espetáculos e o Cinema sendo que quando questionados sobre os 3 equipamentos que
consideram mais necessários, referem a Biblioteca, o Cinema e o Recinto de Espetáculos.
Em resposta à quarta questão, o Cinema, o Recinto de Espetáculos e o Museu, são os
equipamentos que são mais frequentados fora do nosso concelho. Já relativamente aos
motivos porque o fazem, referem o facto de Não Existirem no Concelho, Maior diversidade de
oferta e Programação mais atrativa.
De uma forma geral, os inquiridos manifestam um conhecimento considerável dos
equipamentos existentes, frequentando com mais assiduidade os Biblioteca, e os espaços
vocacionados para o espetáculo, como são os casos do Cinema e do Recinto de Espetáculos.
Das necessidades identificadas, são referidos a Biblioteca, o Cinema e o recinto de espetáculos.
Ainda que possuindo o concelho um Cine-Teatro, não oferece de há alguns anos a esta parte, o
cinema, razão porque é referenciado pela esmagadora maioria dos inquiridos, o Cinema como
o equipamento mais frequentado fora do concelho. Associado a esta última questão está o
facto de apresentarem maioritariamente o facto de não existir cinema (aqui uma alusão à Arte
em si e não ao equipamento) no concelho.
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II.IV – Grau de Conhecimento do Património Cultural
O conjunto de questões, especificamente direcionadas ao património cultural destinava-se a
auscultar a perceção da população sobre esta temática e a sua conceção sobre a mesma.
Simultaneamente, pretendia indagar a importância atribuída ao património cultural e o seu
impacto no desenvolvimento local.

I – Conceito de património
Indique 3 elementos que associa ao conceito de património.

II - Conhecimento dos sítios arqueológicos
Na Freguesia onde reside, conhece Sítios Arqueológicos?
Se respondeu sim, por favor, indique-os.

III - Conhecimento de património edificado
Na Freguesia onde reside, conhece património edificado?
Se respondeu sim, por favor, indique-os.

IV - Conhecimento de outras tipologias de património
Na Freguesia onde reside, conhece outros tipos de património?
Se respondeu sim, por favor, indique-os.

V – Grau de importância do património histórico na freguesia de residência
Considera que o património histórico é importante para a Freguesia?

VI – Vantagens do património histórico na freguesia de residência
Considera que pode trazer vantagens para a Freguesia?
Indique, por favor, as vantagens ou inconvenientes que o património histórico pode
ter.
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I - CONCEITO DE PATRIMÓNIO
Esta primeira questão do item do questionário relativo ao Património foi aplicada com o
objetivo de aferir a interpretação que os inquiridos conferem ao património, à semelhança dos
guiões que estiveram na base das sessões de trabalho com as freguesias. Se, nessa fase do
trabalho, a conceptualização poderá ter sido condicionada pelo metodologia adotada em que
os intervenientes eram convidados a expor as suas ideias de uma forma oral e perante os seus
pares, retirando em parte e por inerência a espontaneidade da expressão, já no questionário
individual, dirigido à população em geral, os inquiridos poderiam responder de forma
anónima, dependendo apenas das sua convicções e conceitos.

Elementos associados ao conceito de património
Não responde

39%

História

15%

Monumentos

12%

Tradição

11%

Cultura

10%

Equipamentos Culturais
Identidade
Preservação
Herança

6%
3%
2%
1%

No que diz respeito aos resultados, a omissão à resposta é bastante significativa, facto este
que poderá ter duas leituras, por um lado a ausência de opinião face ao conceito, por outro a
dificuldade no entendimento da questão.
Em relação aos conceitos propriamente ditos, pelo facto de se tratar de uma resposta aberta e
textual, não sendo fácil transcrever os resultados e interpretá-los de uma forma tão objetiva
quanto desejável, considerámos ser mais eficaz a estruturação das respostas, com base nas
mesmas, em oito conceitos, nomeadamente História; Monumentos; Tradição; Cultura;
Equipamentos Culturais; Identidade; Preservação; Herança.
Assim, o conceito história, com uma representação de 15%, revela-nos que o entendimento do
património cinge-se a uma ideia baseada na ancestralidade dos elementos. Logo de seguida,
com 12%, aparece-nos o conceito Monumentos, confirmando um dado que não nos é
completamente desconhecido, nem tão pouco recente, como o facto de que existe uma certa
tendência de se entender o património como uma “coisa” concreta e de caráter monumental.
Nesta linha de pensamento, surge o conceito Tradição com 11% das tendências dos inquiridos,
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remetendo, mais uma vez, para a ancestralidade do conceito, trazendo contudo, á luz da
discussão, uma tendência mais popular sobre o mesmo.
Com 10% das escolhas, surge-nos um conceito mais lato – Cultura – permitindo-nos aqui supor
que apesar de os inquiridos conseguirem assimilar o conceito não lhes será tão fácil expressálo e decompô-lo.
Cerca de 6% da população perscrutada identifica e relaciona o conceito de património com os
equipamentos culturais existentes no Município, tais como o Arquivo Municipal, o Centro –
Lúdico, a Biblioteca Municipal e o Cineteatro.
Com menor expressão, surgem-nos alguns conceitos mais condizentes com as definições
institucionais atribuídas pelas Cartas Internacionais de Património, tal como a Identidade,
representando 3% das respostas e a Herança com 1%. É de salientar, julgamos nós, que o
ensino superior é o grau de escolaridade desta franja da população que atribuiu estes
conceitos ao património.
A preocupação com a manutenção e integridade do património também se faz representar
nesta questão, através do conceito Preservação, ainda que com apenas 2% de expressão.

II - CONHECIMENTO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
Relativamente ao conhecimento dos sítios arqueológicos, alguns dos inquiridos associam os
elementos desta categoria, existentes no concelho e não propriamente os que existem nas
suas freguesias de residência, podendo-se aqui denotar uma certa apetência à apropriação
deste tipo de património, que ultrapassa a fronteira administrativa das freguesias.
Sendo certo que as referências a estes sítios, de maior expressividade, os localizam apenas em
determinadas freguesias, nomeadamente Ul, Ossela e S. Martinho da Gândara, há algumas
referências a vestígios e elementos isolados tais como o Marco Miliário, em Oliveira de
Azeméis, e Ponte da Pica e a Calçada Romana, em Cucujães, e as Pontes Medievais de Santiago
de Riba-Ul e Pindelo.
Ainda assim, apenas 14% dos inquiridos, referem conhecer Sítios Arqueológicos nas respetivas
freguesias.

Na Freguesia onde reside, conhece
Sítios Arqueológicos?
Não Responde

4%

Não

Sim

82%

14%
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III - CONHECIMENTO DE PATRIMÓNIO EDIFICADO
Já no que diz respeito ao conhecimento do património edificado, a expressão de participação é
mais acentuada, passando os 50%. Nesta categoria denota-se uma referência generalizada às
Igrejas, Capelas e Casas Nobres, sendo que as Igrejas reúnem um maior consenso no que ao
património edificado se refere, fenómeno este que se explica, em nosso entender, pela intensa
prática religiosa que se vive nesta região.

Na Freguesia onde reside, conhece
Património Edificado?
Não Responde

9%

Não

Sim

40%

51%

A totalidade dos residentes na freguesia do Pinheiro da Bemposta reconhece o “Centro
Histórico da Bemposta “ com um elemento do património edificado.
Os participantes das restantes freguesias referem conhecer a Igreja Matriz e algumas capelas,
atribuindo raramente, contudo, a designação destas últimas, o que denota um conhecimento
apenas superficial das mesmas. Pontualmente, fazem referência a elementos identitários das
freguesias, como é o caso do Mosteiro de Cucujães, nesta freguesia e do Parque de La Salette,
em Oliveira de Azeméis. Curiosamente, deparamo-nos com uma expressiva referencia à Ponte
da Pica, na freguesia de Cucujães, o que denota uma grande apropriação dos habitantes desta
freguesia àquele elemento patrimonial.
Nesta questão, constata-se também alguma falha na interpretação ou no entendimento do
conceito, havendo inquiridos que incluem os equipamentos culturais (Cineteatro, Biblioteca,
Museu) como fazendo parte desta categoria de património.

IV - CONHECIMENTO DE OUTRAS TIPOLOGIAS DE PATRIMÓNIO
A questão relativa ao conhecimento de outros tipos de património inverte a posição obtida
relativamente ao património edificado, representando aqui o desconhecimento daquela
categoria uma expressão mais significativa. Esta tendência é comum a todo o universo
concelhio, com exceção da freguesia de Cucujães em que a percentagem de conhecimento se
sobrepõe ao desconhecimento.
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Na Freguesia onde reside, conhece
outros tipos de património?
Não Responde

13%

Não

Sim

57%

30%

Não será, contudo, despiciendo referir que as habilitações literárias da generalidade dos
inquiridos que relatam conhecer outras tipologias de património nas suas freguesias, têm, pelo
menos, frequência do ensino superior.
Neste âmbito, as referências dadas como exemplo recaem, na sua maioria, no Parque de La
Salette, integrado na tipologia de Património Natural. Esta representação justifica-se, não só
pelo facto de Oliveira de Azeméis ser a freguesia mais participativa, em termos globais, ao
longo de todo o questionário, mas também pelo Parque de La Salette ser considerado, quase
em unanimidade, o ex-líbris do Concelho.
Também nesta freguesia há quem referencie o contexto urbano e seu equipamento das Ruas
Bento Carqueja e António Alegria, nomeadamente as fachadas das casas e os candeeiros aí
existentes até à data da pedonização das referidas artérias.
Alguma eloquência é dada também ao património industrial da freguesia, mormente ao nível
da indústria do calçado, dos vidros e dos moldes.
A arte pública, nomeadamente a estatuária e os fontanários existentes no concelho, também é
referida, com alguma expressão, no inquérito.
Uma outra constatação que deste inquérito se pode tirar é a de que, paralelamente ao que
sucedeu nas sessões de trabalho com as Juntas de Freguesia, a referência a Ferreira de Castro,
integrado na categoria de outras tipologias de património, não reúne grande expressão, ainda
que o universo de participantes da freguesia de Ossela, terra natal do escritor, seja
manifestamente reduzido.

V – GRAU DE IMPORTÂNCIA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO NA FREGUESIA DE RESIDÊNCIA
Relativamente a esta questão, a população inquirida é perentória em afirmar que o Património
Histórico é importante para a respetiva freguesia de residência. Com efeito, o grau mais
elevado de importância (5) foi selecionado por mais de 50% dos participantes, seguido do grau
4 com 32% e pelos que consideram que não sendo de extrema importância (3), lhe dão alguma
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representação – 15%. Apenas 1 % dos inquiridos consideram que esta temática é pouco
importante (1).

Considera que o património histórico é
importante para a Freguesia?
Muito

52%

Importante

32%

Razoavelmente
Pouco
Nada

15%
1%
0%

Sem grande surpresa, estes resultados seguem a representatividade obtida nas sessões de
trabalho, onde os membros das Juntas de Freguesia, bem como os elementos das
coletividades presentes nas sessões referiam que a existência de património histórico era uma
mais-valia para as localidades, possibilitando a sua divulgação e promoção, incrementaria a
capacidade de atração turística e consequentemente promoveria o desenvolvimento da
economia local, contribuindo assim para o bem-estar e a qualidade de vida da população.

VI – VANTAGENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO NA FREGUESIA DE RESIDÊNCIA
Também quanto a esta questão os resultados expressam um entendimento francamente
positivo em relação às vantagens que o património poderá conferir às respetivas freguesias de
residência, ainda que a omissão ao preenchimento deste item possa ser, eventualmente,
revelador de alguma falta de opinião e consequentemente interesse sobre esta temática.

Considera que pode trazer
vantagens para a Freguesia?
Não Responde

Não

Sim

6%

3%

91%
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Esta nossa última reflexão poderá ser também observada com mais clareza nas respostas às
questões em aberto, relativas às vantagens e inconvenientes do património para as respetivas
freguesias de residência. Com efeito, cerca de 50% dos inquiridos não se manifestaram quanto
a este assunto, reforçando pois a opinião de que, ainda que reconheçam algum interesse
nestas matérias, não se prontificam a desenvolver a sua opinião sobre as mesmas.
Poderemos daqui retirar algumas ilações quanto ao trabalho futuro que deverá ser feito nesta
área, nomeadamente a própria sensibilização para o tema, criando consequentemente massa
crítica e, como resultado, uma maior apropriação, valorização e defesa dos elementos
patrimoniais.

Quais as vantagens e inconvenientes do
património para a Freguesia?
Não Responde

50%

Turismo

26%

Promoção

14%

Desenvolvimento
Vantagem Económica

8%
3%

Já no que concerne às manifestações proactivas dos inquiridos, face à natureza generalista e
subjetiva que as respostas abertas nos podem apresentar, após uma análise refletiva às
mesmas, optámos por agrupá-las em quatro conceitos, designadamente, Turismo; Vantagem
Económica; Desenvolvimento; Promoção; pensando ser a melhor forma de as apresentar e
possibilitar a sua interpretação analítica.
O turismo é apontado como uma das grandes vantagens conferidas pelo património das
freguesias. Sendo este conceito vasto, uma vez que poderá igualmente integrar em si os
restantes conceitos enunciados, revela-se ainda assim que a temática do património é
encarada pelos perscrutados como um fator de atração de visitantes, mais do que de uma
riqueza em si mesma, potenciadora de crescimento espiritual e intelectual. Os restantes
conceitos acompanham pois esta tendência, sendo deixada para último plano a mais-valia
económica que desta temática poderá advir.
Podemos assim concluir, da análise deste inquérito, pese embora a parca representatividade
que o mesmo figura, uma vez que de um universo de cerca de 70000 habitantes apenas 132 se
manifestaram, que esta área cultural carece da parte do município de uma concertada e
incisiva ação de sensibilização e divulgação.
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II.V – Participação em atividades e Grau de Satisfação com os Serviços do MOA
O conjunto de questões, alvo da análise seguinte, destinava-se a auscultar e conhecer o grau
de participação dos munícipes nas atividades promovidas pelo Município, o nível de utilização
e avaliação dos equipamentos culturais existentes e, conjuntamente, pretendia indagar quais
as expectativas atingidas na participação nas atividades realizadas.

1 – UTILIZA ALGUNS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO?

Utilização dos equipamentos culturais do Município
Arquivo Municipal

5,41%
27,41%

Biblioteca Municipal Ferreira
Centro Lúdico
Casa Museu Ferreira de Castro
Cineteatro Caracas
Galeria Tomás Costa
Parque Temático Molinológico

15,44%
3,86%
23,94%
4,63%
19,31%

Esta primeira questão do item do inquérito relativo à Participação nas atividades do Município
foi aplicada com o objetivo de aferir quais os equipamentos culturais identificados mo
Município mais utilizados pelos inquiridos.
Os resultados apontam para uma maior utilização da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
com 27,41%, por oposição à utilização da Casa Museu Ferreira de Castro, que obteve uma
percentagem de 3,86%. O segundo equipamento mais utilizado é o Cineteatro Caracas, com
uma percentagem de utilização de 23,94%, seguido do Parque Temático Molonológico, com
19,31% e do Centro Lúdico com 15,44%.
Tendo todos os equipamentos culturais categorizados no inquérito à população finalidades
distintas, não é fácil analisar os resultados e traduzi-los. No entanto, relacionando-se os
resultados apresentados no gráfico com os dados obtidos no ponto II.II – Interesses e Formas
de ocupação dos Tempos Livres, em que se conclui que a área de maior interesse é a dos
espetáculos com 21%, seguindo-se o desporto e a literatura/leitura com 14%, é possível
estabelecer uma relação entre os hábitos de ocupação dos tempos livres e o uso dos
equipamentos culturais existentes.
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2 - VISITA AS EXPOSIÇÕES ORGANIZADAS PELO MUNICÍPIO?

Visita às exposições organizadas pelo Município
Arquivo Municipal
Biblioteca Municipal Ferreira
Centro Lúdico
Casa Museu Ferreira de Castro
Cineteatro Caracas
Galeria Tomás Costa
Parque Temático Molinológico
Outro

7,23%
25,90%
16,27%
9,04%
16,87%
13,25%
10,24%
1,20%

No que diz respeito à visita a exposições organizadas pelo Município, foram considerados os
equipamentos culturais que promovem exposições de âmbitos diversos, desde pintura e
escultura a exposições documentais, fotográficas ou de temáticas e suportes distintos.
Do universo de 166 respostas obtidas, 25,90% dos munícipes visita as exposições patentes na
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, seguida da visita às exposições exibidas no Cineteatro
Caracas (16,87%) e no Centro Lúdico (16,27%). Em quarto lugar é enunciada a Galeria Tomás
Costa, com uma percentagem de 13,25%, e Arquivo Municipal é referido como o equipamento
com menor valor de frequência de visitas (7,23%).
Pelos resultados apresentados no gráfico considera-se possível estabelecer uma relação entre
os resultados obtidos na questão da utilização dos equipamentos culturais do Município,
considerando que os resultados apontam para uma maior visita às exposições promovidas na
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, seguidas do Cineteatro Caracas e do Centro Lúdico
com 15,44%.
É relevante assinalar que a Galeria Tomás Costa, ainda que na questão da utilização dos
equipamentos culturais do Município tenha obtido uma percentagem de utilização de 4,36%,
neste parâmetro da auscultação ao público é referida como o quarto equipamento escolhido
para visitas a exposições, com 13,25%.
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3 - PARTICIPA EM INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO?
Participação nas iniciativas desenvolvidas pelo Município
Outro
Serviços Educativos

0,36%

Workshops
Seminários
Recriações Históricas
Formações
Festivais
Feiras
Espectáculos
Congressos

7,19%
8,99%
7,55%
10,79%
6,83%
11,51%
19,42%
21,22%
6,12%

Quando inquiridos acerca das iniciativas em que participam, 21,22% dos inquiridos indicaram
que participam em espetáculos, logo seguido da participação em feiras, com 19,42%.
De modo muito evidente, face à tipologia de iniciativas para escolha, os resultados obtidos
manifestam uma inclinação para a participação em espetáculos e feiras, seguida da
participação em festivais e recriações históricas, com 11,51% e 10,79% dos resultados
respetivamente. As restantes iniciativas consideradas tem valores de participação
aproximados.

4 - ASSISTE A ESPETÁCULOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO?
Participação nos espectáculos promovidos pelo Município

Outro
Teatro
Recriações Históricas

1,09%
21,31%
20,77%
32,79%

Música
Dança

24,04%

No que diz respeito ao tipo de espetáculos promovidos pelo Município em que os inquiridos
participam, os espetáculos de música foram identificados como aqueles que obtêm maior
participação com 32,79%, logo seguidos dos espetáculos de dança (24,04%). Os espetáculos
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Teatro e Recriações Históricas têm valores aproximados, com 21,31% e 20,77%,
respetivamente.

5 - CONSIDERA QUE AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO
APRESENTAM UM NÍVEL DE QUALIDADE?

Nível de qualidade das actividades culturais desenvolvidas pelo
Município

Muito bom

5,69%
34,15%

Bom

43,90%

Normal
13,82%

Fraco
Muito fraco

2,44%

Com esta questão pretendeu-se aferir qual a avaliação da população do nível de qualidade das
atividades culturais que são desenvolvidas pelo Município e, do universo de inquiridos, a maior
percentagem avalia a qualidade das iniciativas como Normal com 43,90%, seguida de uma
apreciação de Bom, com 34,15%. A qualidade é avaliada como Fraca por 13,82% dos inquiridos
e 2,44% avalia com o valor de Muito Fraco. Por último, 5,69%da população atribui uma
avaliação de Muito Bom.
É relevante assinalar que a avaliação positiva do nível de qualidade é notoriamente superior à
avaliação negativa, quando somadas os resultados dos parâmetros respetivos – 83,74% dos
inquiridos avalia o nível da qualidade das iniciativas como Muito Bom, Bom e Normal, por
oposição a 16,26% dos inquiridos que avalia a qualidade como Fraca e Muito Fraca.

6 - O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS É?
Conforme já foi referido, no Inquérito Individual aos Munícipes pretendeu-se conhecer qual a
avaliação do funcionamento dos equipamentos culturais existentes. Deste modo, para cada
um dos equipamentos foi colocada a mesma questão, que permitiu obter os seguintes
resultados:
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ARQUIVO MUNICIPAL
Funcionamento dos serviços - Arquivo Municipal

4,00%

Muito bom

33,33%

Bom

44,00%

Adequado
10,67%

Fraco

8,00%

Muito fraco

A maioria dos inquiridos avalia o funcionamento dos serviços do Arquivo Municipal com o
parâmetro de Adequado, com 44,00%, logo seguida de uma avaliação de Bom, da parte de
33,33% dos Munícipes. A avaliação positiva do funcionamento deste equipamento cultural é
bastante superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos parâmetros
respetivos – 81,33% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Bom, Bom e Adequado, por
oposição a 18,67% dos inquiridos que avalia negativamente o funcionamento dos serviços
como Fraco e Muito Fraco.

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO
Funcionamento dos serviços - Biblioteca Municipal Ferreira de
Castro

24,56%

Muito bom

47,37%

Bom
20,18%

Adequado
Fraco

4,39%

Muito fraco

3,51%

A maioria dos inquiridos avalia o funcionamento dos serviços da Biblioteca Municipal Ferreira
de Castro com o parâmetro de Bom, com 47,37%, logo seguida de uma avaliação de Muito
Bom, da parte de 24,56% dos Munícipes. Por sua vez, 20,18% considera que os serviços deste
equipamento cultural têm um funcionamento adequado. A avaliação positiva do
funcionamento deste equipamento cultural é notavelmente superior à avaliação negativa,
quando somadas os resultados dos parâmetros respetivos – 92,11% dos inquiridos faz uma
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avaliação de Muito Bom, Bom e Adequado, por oposição a 7,90% dos inquiridos que avalia
negativamente o funcionamento como Fraco e Muito Fraco.

CENTRO LÚDICO
Funcionamento dos serviços - Centro Lúdico

Muito bom

33,70%

Bom

33,70%
23,91%

Adequado
Fraco
Muito fraco

5,43%
3,26%

Desde logo de verifica que a mesma percentagem de inquiridos avalia o funcionamento dos
serviços do Centro Lúdico de Castro com os parâmetros de Bom e Muito Bom, com 33,70%
cada, logo seguida de uma avaliação de Adequado, da parte de 23,91% dos Munícipes.
Também no caso do Centro Lúdico a avaliação positiva do funcionamento deste equipamento
cultural é notavelmente superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos
parâmetros respetivos – 91,31% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Bom, Bom e
Adequado, por oposição a 8,79% dos inquiridos que avalia negativamente o funcionamento
como Fraco e Muito Fraco.

CASA MUSEU FERREIRA DE CASTRO
Funcionamento dos serviços - Casa Museu Ferreira de Castro

Muito bom

4,29%
24,29%

Bom

41,43%

Adequado
20,00%

Fraco
Muito fraco

10,00%

A maioria dos inquiridos avalia o funcionamento dos serviços da Casa Museu Ferreira de
Castro com o parâmetro de Adequado, com 41,43%, logo seguida de uma avaliação de Bom,
da parte de 24,29% dos Munícipes. A avaliação positiva do funcionamento deste equipamento
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cultural é consideravelmente superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos
parâmetros respetivos – 70,01% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Bom, Bom e
Adequado, por oposição a 30,00% dos inquiridos que avalia negativamente o funcionamento
dos serviços como Fraco e Muito Fraco. É relevante assinalar que a avaliação negativa feita
assume alguma expressividade na avaliação global.

CINETEATRO CARACAS
Funcionamento dos serviços - Cineteatro Caracas
7,55%

Muito bom

31,13%

Bom

35,85%

Adequado
13,21%

Fraco

12,26%

Muito fraco

A maioria dos inquiridos avalia o funcionamento dos serviços do Cineteatro Caracas com o
parâmetro de Adequado, com 35,85%, logo seguida de uma avaliação de Bom, da parte de
31,13% dos Munícipes. A avaliação positiva do funcionamento deste equipamento cultural é
consideravelmente superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos
parâmetros respetivos – 74,53% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Bom, Bom e
Adequado, por oposição a 25,47% dos inquiridos que avalia negativamente o funcionamento
dos serviços como Fraco e Muito Fraco. É relevante assinalar que a avaliação negativa feita
assume alguma expressividade na avaliação global.

GALERIA TOMÁS COSTA

Funcionamento dos serviços - Galeria Tomás Costa
Muito bom

7,25%
20,29%

Bom

42,03%

Adequado
Fraco
Muito fraco

15,94%
14,49%
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A maioria dos inquiridos avalia o funcionamento dos serviços da Galeria Tomás Costa com o
parâmetro de Adequado, com 42,03%, logo seguida de uma avaliação de Bom, da parte de
20,29% dos Munícipes. A avaliação positiva do funcionamento deste equipamento cultural é
consideravelmente superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos
parâmetros respetivos – 69,57% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Bom, Bom e
Adequado, por oposição a 30,43% dos inquiridos que avalia negativamente o funcionamento
dos serviços como Fraco e Muito Fraco. É relevante assinalar que a avaliação negativa feita
assume alguma expressividade na avaliação global.

PARQUE TEMÁTICO MOLINOLÓGICO

Funcionamento dos serviços - Parque Temático Molinológico
14,43%

Muito bom

28,87%

Bom

39,18%

Adequado
13,40%

Fraco
Muito fraco

4,12%

A maioria dos inquiridos avalia o funcionamento dos serviços do Parque Temático
Molinológico com o parâmetro de Adequado, com 39,18%, logo seguida de uma avaliação de
Bom, da parte de 28,87% dos Munícipes. A avaliação positiva do funcionamento deste
equipamento cultural é bastante superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados
dos parâmetros respetivos – 82,48% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Bom, Bom e
Adequado, por oposição a 17,52% dos inquiridos que avalia negativamente o funcionamento
dos serviços como Fraco e Muito Fraco.

7 - CLASSIFIQUE A QUALIDADE DAS INSTALAÇÕES
Colocada a questão que permitia conhecer a avaliação feita pelos Munícipes ao
funcionamento dos serviços dos diversos equipamentos culturais existente, coloca-se a
questão da avaliação da qualidade das instalações dos mesmos equipamentos. À semelhança
da questão anterior, para cada um dos equipamentos foi colocada a mesma pergunta, que
permitiu obter os seguintes resultados:
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ARQUIVO MUNICIPAL

Qualidade das instalações - Arquivo Municipal
35,44%

Muito boa

36,71%

Boa
26,58%

Adequada
Fraca
Muito fraca

0,00%
1,27%

A maioria dos inquiridos avalia a qualidade das instalações do Arquivo Municipal com o
parâmetro de Boa, com 36,71%, logo seguida de uma avaliação de Muito Boa, da parte de
35,44% dos Munícipes. A avaliação positiva da qualidade das instalações deste equipamento
cultural é claramente superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos
parâmetros respetivos – 98,73% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Bom, Bom e
Adequado, por oposição a apenas 1,27% dos inquiridos que avalia negativamente a qualidade
como Muito Fraca. De notar que o valor Fraca não tem expressão (0,00%) e que o valor
Adequada (26,58%) é inferior às avaliações de Boa e Muito Boa qualidade.

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO

Qualidade das instalações - Biblioteca Municipal Ferreira de
Castro
66,38%

Muito boa
27,59%

Boa
Adequada

6,03%

Fraca

0,00%

Muito fraca

0,00%

A maioria dos inquiridos avalia a qualidade das instalações da Biblioteca Municipal Ferreira de
Castro com o parâmetro de Muito Boa, com 66,38%, logo seguida de uma avaliação de Muito
Boa, da parte de 27,59% dos Munícipes. É relevante assinalar que na avaliação da qualidade
das instalações deste equipamento cultural os valores Fraca e Muito Fraca não tem expressão
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(0,00%) e que o valor Adequada têm um valor quase residual face a uma avaliação que se
entende muito positiva – 93,97% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Boa e Boa e 6,03%
considera a qualidade das instalações exclusivamente como Adequada.

CENTRO LÚDICO

Qualidade das instalações - Centro Lúdico
54,74%

Muito boa
33,68%

Boa
11,58%

Adequada
Fraca

0,00%

Muito fraca

0,00%

A maioria dos inquiridos avalia a qualidade das instalações do Centro Lúdico com o parâmetro
de Muito Boa, com 54,78%, logo seguida de uma avaliação de Boa, da parte de 33,68% dos
Munícipes. É relevante assinalar que, à semelhança do que sucede com a Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro, na avaliação da qualidade das instalações deste equipamento cultural os
valores Fraca e Muito Fraca não tem expressão (0,00%) e o valor Adequada tem um valor
muito reduzido face a uma avaliação que se entende muito positiva – 88,42% dos inquiridos
faz uma avaliação de Muito Boa e Boa e 11,58% considera a qualidade das instalações
exclusivamente como Adequada.

CASA MUSEU FERREIRA DE CASTRO

Qualidade das instalações - Casa Museu Ferreira de Castro

Muito boa

6,58%
26,32%

Boa

40,79%

Adequada
19,74%

Fraca
Muito fraca

6,58%
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A maioria dos inquiridos avalia a qualidade das instalações da Casa Museu Ferreira de Castro
com o parâmetro de Adequada, com 40,79%, logo seguida de uma avaliação de Boa, da parte
de 26,32% dos Munícipes. A avaliação positiva da qualidade das instalações deste
equipamento cultural é superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos
parâmetros respetivos – 73,69% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Boa, Boa e
Adequada, por oposição a 26,32% dos inquiridos que avalia a qualidade do equipamento como
Muito Fraca.

CINETEATRO CARACAS

Qualidade das instalações - Cineteatro Caracas

Muito boa

0,93%
24,30%

Boa

37,38%

Adequada
24,30%
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Muito fraca

13,08%

A maioria dos inquiridos avalia a qualidade das instalações do Cineteatro Caracas com o
parâmetro de Adequada, com 37,38%, logo seguida de uma avaliação de Boa, da parte de
24,30% dos Munícipes. A avaliação de Muito Boa tem uma expressão muito reduzida, com
0,93% e, apesar da avaliação positiva da qualidade das instalações deste equipamento cultural
ser superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos parâmetros respetivos –
6,61% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Boa, Boa e Adequada, por oposição a 37,38%
dos inquiridos que avalia a qualidade como Muito Fraca, é o equipamento que apresenta a
percentagem de avaliação negativa mais elevada.
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GALERIA TOMÁS COSTA

Qualidade das instalações - Galeria Tomás Costa
16,90%

Muito boa

38,03%

Boa
30,99%

Adequada
14,08%

Fraca
0,00%

Muito fraca

A maioria dos inquiridos avalia a qualidade das instalações da Galeria Tomás Costa com o
parâmetro de Boa, com 38,03%, logo seguida de uma avaliação de Adequada, da parte de
30,99% dos Munícipes. A avaliação positiva da qualidade das instalações deste equipamento
cultural é claramente superior à avaliação negativa, quando somadas os resultados dos
parâmetros respetivos – 85,92% dos inquiridos faz uma avaliação de Muito Boa, Boa e
Adequada, por oposição a apenas 14,08% dos inquiridos que avalia negativamente a qualidade
como Fraca. De notar que o valor Muito Fraca não tem expressão (0,00%) e que o valor
Adequada (30,99%) é inferior às avaliações de Boa e Muito Boa qualidade (54,93%).

PARQUE TEMÁTICO MOLINOLÓGICO

Qualidade das instalações - Parque Temático Molinológico
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A maioria dos inquiridos avalia a qualidade das instalações do Parque Temático Molinológico
com o parâmetro de Boa, com 37,00%, logo seguida de uma avaliação de Adequada, da parte
de 28,00% dos Munícipes, e de uma avaliação de Muito Boa com 25,00%. A avaliação positiva
da qualidade das instalações deste equipamento cultural é claramente superior à avaliação
negativa, quando somadas os resultados dos parâmetros respetivos – 90,00% dos inquiridos
faz uma avaliação de Muito Boa, Boa e Adequada, por oposição a apenas 10,00% dos
inquiridos que avalia negativamente a qualidade como Fraca. De notar que o valor Muito Fraca
não tem expressão (0,00%) e que o valor Adequada (28,00%) é inferior às avaliações de Boa e
Muito Boa qualidade (62,00%).

Município de Oliveira de Azeméis | 39

Plano Municipal da Cultura
Relatório do Inquérito Individual aos Munícipes

II.VI – Divulgação das Atividades Culturais
FORMAS DE DIVULGAÇÃO

N.º DE RESPOSTAS

Amigos/Familiares (passa palavra)

67

Publicidade Eletrónica (na internet)

64

Azeméis Viva (desdobrável na fatura de água)

75

Cartazes/desdobráveis/flyers

42

Comunicação Social (Jornais, Rádio)

29

Muppis/Outdoors

11

Newsletter Vida

16

Página Web (www.cm-oaz.pt)

27

Redes sociais (Facebook, Twitter, Youtube)

46

Viver Azeméis (Publicação Semanal)

12

Outros sites (Arquivo Municipal/Biblioteca Municipal, outro)

20

SMS

10

Envio de publicidade para a minha morada

25

Ecrans Eletrónicos (cidade)

16

Outras

3

Tabela 01. Formas de divulgação

Formas de divulgação
Outras
Ecrans Electrónicos (cidade)
Envio de publicidade para a minha morada
SMS
Outros sites (Arquivo Municipal/Biblioteca…
Viver Azeméis (Publicação Semanal)
Redes sociais (Facebook, Twitter, Youtube)
Página Web (www.cm-oaz.pt)
Newsletter Vida
Muppis/Outdoors
Comunicação Social (Jornais, Rádio)
Cartazes/desdobráveis/flyers
Azeméis Viva (desdobrável na factura de água)
Publicidade Electrónica (na internet)
Amigos/Familiares (passa palavra)

0,65%
3,46%
5,40%
2,16%
4,32%
2,59%
9,94%
5,83%
3,46%
2,38%
6,26%
9,07%
16,20%
13,82%
14,47%

Os inquéritos revelam que 16,20% dos inquiridos toma conhecimento dos eventos promovidos
pelo município através da publicação Azeméis Viva, anexa à fatura da água, e 14,47% através

Município de Oliveira de Azeméis | 40

Plano Municipal da Cultura
Relatório do Inquérito Individual aos Munícipes

de amigos e familiares. A publicidade eletrónica, por meio da Internet, é referida por 13,82%
dos munícipes.
As formas de divulgação com menos impacto nos munícipes são a publicação semanal Viver
Azeméis com 2,59%, os muppis/outdoors com 2,38%, e as SMS com 2,16%.
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II.VII – Política Cultural do MOA
Como referido, no capítulo relativo à metodologia, o total de respostas obtidas para o
conjunto de perguntas relativo às questões sobre política cultural é inferior ao número de
inquéritos preenchidos online e validados.
Obtivemos, deste modo um total de respostas que superou, por pouco, as obtidas ao longo
das sessões de trabalho com as instituições (75 contra 72).
Por uma questão de facilidade de organização do texto, optámos por remeter para anexo as
tabelas com os dados relativos às respostas e a sua transformação em gráficos.
I – CONHECIMENTO DA POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO
Tal como no questionário aplicado nas sessões de trabalho, também neste caso, a grande
maioria (88%), afirmou desconhecer a política cultural do atual executivo. Trata-se de um valor
que supera, inclusivamente, o obtido nas sessões acima referidas (69%), que julgamos poder
resultar da maior sensação de anonimato conferida pela resposta num formulário que podia
ser preenchido no conforto do lar.
Não se verificaria, neste caso, a vontade de responder que sim para tentar demonstrar que se
conheciam as propostas para uma área temática sobre a qual se tinha sido convidado para
refletir, que pode ter contribuído para algumas das respostas positivas nos inquéritos
preenchidos nas sessões de trabalho.
Nos 12% de respostas que afirmam conhecer as orientações de governação do atual executivo,
o panorama acaba por ser similar ao das respostas das sessões de trabalho. Apenas uma
resposta refere uma medida concreta: a elaboração do Plano Municipal da Cultura,
correspondendo a 2% do total de participações. As restantes, centram-se na indicação de
eventos ou ações desenvolvidas pelo Município, mas não se enquadram na linha das
orientações políticas do executivo. Há uma outra situação de exceção, quando se refere a
remodelação do Cineteatro Caracas como uma linha orientadora do programa do executivo.
No entanto, esta medida surge, em termos de programa, inserida na área do Turismo, pelo
que não a considerámos como integrando a política cultural do Município.
Ainda que a participação no inquérito e, sobretudo, neste tema do inquérito tenha sido
relativamente reduzida face ao número de habitantes do concelho, parece-nos possível
extrapolar estes resultados para a globalidade da população. Apenas uma ínfima minoria
conhecerá as linhas orientadoras da política cultural do executivo no que à cultura diz respeito.
Este desconhecimento dever-se-á, sobretudo, à dificuldade em encontrar expressas e
sistematizadas as linhas orientadoras da atividade do município na área cultural, num deficit
comunicacional que o Município deveria tentar ultrapassar. Um outro fator a ter em conta será
a reduzida massa crítica existente no concelho sobre o setor cultural (que, de algum modo, se
espelha na pouca participação deste inquérito) daí resultando uma falta de empenho da
população em questionar mais ativamente os decisores políticos sobre as suas opções e linhas
de orientação.
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II – INDICAÇÃO DOS ASPETOS ESSENCIAIS DE UMA POLÍTICA CULTURAL
Seguindo a mesma estrutura aplicada ao questionário das instituições, foram colocadas à
disposição dos participantes sete alternativas de resposta às quais se adicionou a opção Outra,
para que pudessem ser apresentadas opções que não cabiam no leque das hipóteses
selecionadas por nós.
De entre as hipóteses de resposta disponibilizadas a mais selecionada foi “Criar e gerir uma
boa rede de serviços públicos de cultura” que recolheu 18% das preferências dos participantes
no inquérito. Esta escolha parece-nos refletir uma conceção de que compete, exclusivamente,
aos Municípios criarem equipamentos culturais e assegurarem o seu bom funcionamento, sem
que se espere o envolvimento da sociedade nesse processo.
Com a mesma percentagem de preferências (18%) ficou a opção “Promover a diversidade
cultural e a convivência urbana”, o que resultará do facto do maior número de participantes
no inquérito se enquadrar num público urbano, com uma idade compreendida entre os 20 e os
45 anos e habilitações literárias ao nível do ensino secundário ou da licenciatura, que
pretenderá um maior dinamismo e multiplicidade de ações capazes de contribuir para a
dinâmica cultural do espaço urbano.
A terceira opção mais indicada “Organizar, programar e promover eventos” reuniu 16% das
preferências. Tal como no caso da opção que agregou o maior número de escolhas, também,
neste caso, se está perante uma forma de encarar a programação cultural como uma
obrigação quase exclusiva dos Municípios, alijando essa responsabilidade de outros atores que
poderiam desenvolver esse tipo de ações.
Comparativamente às respostas obtidas junto dos representantes de instituições podemos
encontrar algumas diferenças tanto nas opções selecionadas como nas percentagens que
refletem o grau de importância que lhes foi atribuído.
Desde logo aquela que tinha sido a opção que reuniu maior número de escolhas nos inquéritos
realizados nas sessões de trabalho com as instituições “Motivar o Associativismo e Grupos
Produtores de Cultura” passou, neste caso, para a terceira opção menos votada pelos
cidadãos.
Não podemos dizer que se trata de uma situação completamente surpreendente, uma vez que
o resultado do inquérito, quando aplicado a representantes de instituições, nos pareceu
distorcer a realidade, em função do envolvimento dessas pessoas no movimento associativo,
ao qual pretenderam conferir um maior destaque. Confrontando esses resultados com os
obtidos junto de uma população que não está diretamente ligada a instituições, o grau de
importância atribuído à sua atuação baixa significativamente. Pelo menos quando o universo
de análise se centra num público-alvo maioritariamente urbano.
A hipótese “Definir uma estratégia de Proteção e Divulgação do Património Cultural” que foi a
segunda mais escolhida pelos representantes de instituições e que refletia a importância
atribuída ao património cultural nas suas múltiplas aceções, passa, neste caso, para o 4º lugar
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ex aequo, sendo substituída pela opção “Promover a diversidade cultural e a convivência
urbana”. No entanto, a esmagadora maioria dos participantes no inquérito considera que o
património é importante e vantajoso para a freguesia onde reside, sem que isso se traduza,
porém, na indicação da sua proteção e divulgação como pontos fundamentais de uma política
cultural.
O único ponto coincidente entre os dois conjuntos de respostas foi a opção “Organizar,
Programar e Promover Eventos” que, em ambos os casos, está entre as três alternativas mais
votadas e que parece demonstrar uma vontade de atribuir maioritariamente ao Município a
organização de eventos sem que haja uma participação de outras instituições nessa tarefa.
Destes resultados julgamos ser possível concluir que a população espera do Município o
assumir de um papel motriz no desenvolvimento das atividades culturais, tanto por via da
criação e gestão de equipamentos, como por via da organização de eventos, tarefas que o
município tradicionalmente tem assumido como suas, sem, contudo, desejarem que o
protagonismo do Município seja exacerbado nessas tarefas.
A população mais urbana e a na faixa dos 20 aos 45 anos, que respondeu maioritariamente ao
inquérito, gostaria de uma atuação mais profunda no espaço urbano, para que este
apresentasse uma maior dinâmica cultural e multiplicidade de ofertas capazes de promoverem
uma diversificação dos hábitos culturais.
III – PROCESSOS E MECANISMOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA
CULTURAL
Com vista à compreensão da forma como os participantes no inquérito consideravam que
deveria ser implementada uma política cultural, foram questionados, a partir de um conjunto
de alternativas pré-selecionadas às quais se juntava a possibilidade de indicarem outra da sua
preferência, sobre os processos de implementação que deveriam ser preferencialmente
utilizados pelo executivo.
Neste item verifica-se uma maior coincidência na escolha das opções entre os participantes no
inquérito online e os representantes de instituições.
Como mecanismo mais necessário os participantes no inquérito apontaram a “Auscultação das
necessidades e desejos, e promover as propostas e ideias dos cidadãos” com 24% das escolhas.
A elaboração deste questionário acaba por ir ao encontro desta posição uma vez que
possibilita uma avaliação das necessidades e expectativas da população.
Como segunda opção mais selecionada, com 22%, surge “Definição de uma estratégia para a
Cultura de médio/longo prazo”, aspeto que também tinha sido focado pelos representantes de
instituições. Julgamos que se pode concluir, que os habitantes do concelho consideram que o
Município não tem, ao longo do tempo, desenvolvido uma política sustentada em objetivos
estratégicos, acabando por tomar opções que surgem, aos olhos dos habitantes, como
decisões erráticas e inconsequentes.
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Por último, a terceira opção mais escolhida, com 16% de preferências, é “Promoção de um
estudo sobre necessidades e práticas culturais”. Ainda que nos pareça compreensível este
desejo dos cidadão se fazerem escutar nas decisões que o Município pode vir a tomar, neste
âmbito, não podemos deixar de nos interrogar sobre o empenho participativo dos cidadãos,
quando um instrumento basilar nesse processo de auscultação como este inquérito acabou
por ter uma participação reduzida, não atingindo o universo de respostas o valor de 1% dos
habitantes do concelho.
Podem atribuir-se estes resultados a uma incapacidade de comunicação do Município, em
especial no que respeita às opções tomadas ao longo do tempo, que contribui para a sensação
de ausência de critérios na política cultural e no alheamento das decisões face às aspirações
das populações mas, sem uma postura proactiva dos cidadãos, mesmo que se estabeleçam
plataformas para auscultar as suas posições, estas de nada servem, se não forem utilizadas.
IV – DEFINIÇÃO DE MEDIDAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS
O último aspeto tido em conta neste questionário estava relacionado com a indicação das
medidas consideradas prioritárias para o desenvolvimento da política cultural do Município.
Neste campo, optou-se por pedir que os participantes no inquérito indicassem apenas 3
medidas prioritárias, em lugar das 5 que tinham sido indicadas pelos representantes de
instituições.
Esta opção visava obter uma maior concentração das escolhas, permitindo diferenciar melhor
os campos considerados verdadeiramente prioritários, uma vez que nos inquéritos aplicados
aos representantes das instituições se tinha verificado uma grande dispersão das escolhas, daí
resultando uma diferença percentual relativamente reduzida entre as mais votadas e as
restantes.
No entanto, ao contrário do que esperávamos, o cenário não só se repetiu, como se agravou,
diminuindo a diferença percentual entre as opções mais escolhidas e as menos escolhidas.
Presumimos que a dimensão reduzida da amostra contribua para este resultado, mas não
podemos deixar de ponderar a hipótese de haver, de facto, uma grande diversidade de
opiniões que dificultam a identificação de uma tendência clara quanto às intervenções
consideradas prioritárias.
Tendo em conta esta condicionante, houve duas ações a partilhar a preferência dos
participantes com 10% das escolhas, cada uma. Foram elas “Criar e diversificar atividades
lúdicas e culturais” e “Valorizar o património integrando-o em iniciativas locais”.
A primeira destas escolhas está em linha com a segunda questão deste inquérito em que a
população apontava para a necessidade de promover a diversidade cultural e a convivência
urbana. Também neste caso prevalece um público mais instruído, predominantemente urbano
e na faixa etária entre os 20 e os 40 anos como os que assumem essa preferência.
A valorização do património coincide com o que tinha sido alvo de escolha como medida
prioritária a implementar, pelos representantes de instituições, bem como com a importância
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que os participantes do inquérito lhe atribuem enquanto recurso e elemento diferenciador
com impacto na economia local.
Com 8% surgem duas medidas que estão relacionadas com as elencadas acima: “Conferir
visibilidade ao património natural e cultural existente” e “Promover a animação dos territórios
em que se inserem as infraestruturas e os equipamentos coletivos existentes”. A primeira
decorre, mais uma vez, da importância atribuída ao património cultural, no seu sentido amplo,
uma vez que para este poder ser rentabilizado do ponto de vista económico, é necessário que
seja feito um esforço de divulgação que está subjacente à ação preconizada nessa opção.
A escolha da necessidade de avançar com a promoção e dinamização dos equipamentos e
espaços envolventes relaciona-se com a diversificação de atividades culturais, encaradas aqui
como potenciadoras de uma intervenção no espaço urbano capaz de promover a convivência
entre públicos diversificados e a fruição comum dessas intervenções.
As escolhas das restantes alternativas disponíveis mostram uma grande fragmentação das
prioridades dos participantes no que ao desenvolvimento da política cultural do Município diz
respeito, visto que apresentam valores muito próximos entre os 4 e os 6%.
Em suma, deste inquérito pode-se concluir que os eixos prioritários de atuação do Município
devem passar pela valorização e divulgação do seu património por um lado, e pelo aumento e
diversificação da oferta dos seus equipamentos, com vista à criação de novas dinâmicas nos
espaços urbanos, por outro.
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PARTE III: ANÁLISE GLOBAL

PARTE III

ANÁLISE GLOBAL
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Análise Global
Tendo em conta os dados recolhidos através do inquérito considerámos necessário sintetizar
os aspetos que mereceram uma apreciação mais positiva, bem como os que foram
referenciados negativamente pelos participantes no inquérito.
Para sistematizar os aspetos mais referenciados, procurámos aplicar, adaptando-o, o modelo
de análise SWOT por nos parecer a melhor forma de apresentar a informação.
Considerámos como forças e fraquezas todas as ideias que resultam de ações em curso ou que
podem ter um efeito (positivo/negativo) a curto prazo. Como oportunidades e ameaças
identificamos os aspetos que possibilitam/prejudicam a médio/longo prazo a atividade do
Município no âmbito cultural.
O quadro abaixo apresenta, então, os resultados dessa análise:

Fraquezas

Forças
- Reconhecimento de que as actividades desenvolvidas
apresentam boa qualidade;

- Qualidade das instalações do Cineteatro, tendo em
conta que é um dos equipamentos mais utilizados pela
população;

- Actividades desenvolvidas correspondem ao esperado
pelos participantes;

- Inexistência de equipamentos que a população
considera importantes (cinema);

- Boa qualidade das instalações da maior parte dos
equipamentos culturais.

- Pouca oferta e reduzida diversidade dos conteúdos
disponibilizados nos equipamentos existentes;
- Fraca participação nos processos de auscultação sobre
política cultural.

Análise
SWOT
Oportunidades

Ameaças
- Fraco conhecimento da política cultural do Município;

- Público com habilitações literárias de nível
médio/superior e numa faixa etária entre os 25 e 45
anos;
- Interesse pela preservação da história e tradições
locais;
- Reconhecimento de que a cultura e o património
podem dinamizar a região.

- Fraco envolvimento da população nos processos de
criação de equipamentos culturais e de organização de
eventos, remetendo essa responsabilidade ao
Município;
-Deficiente articulação de recursos e definição de
metas na actividade Municipal;
- Conhecimento deficiente do património e tradições
locais por parte da população.

Deste conjunto de ideias chave podemos destacar alguns aspetos que nos parecem merecer
uma reflexão mais aprofundada para integrarem o documento resultante da elaboração do
Plano Municipal da Cultura.
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Nomeadamente no que respeita às iniciativas desenvolvidas pelos diferentes serviços com
intervenção na área cultural, podemos identificar duas abordagens aparentemente
antagónicas: por um lado, é reconhecida (pelos participantes no inquérito) qualidade às
atividades desenvolvidas e considerado que as mesmas correspondem à exigência dos seus
frequentadores; por outro lado, é apontada como uma das razões para frequentar espaços
culturais noutros municípios o facto de os equipamentos aí existentes possuírem uma maior
diversidade de atividades e uma maior segmentação dos conteúdos das mesmas.
Uma forma de ultrapassar esta situação seria prever o aumento de atividades a desenvolver
pelo Município. No entanto, essa resposta, poderia conduzir a uma perda de qualidade das
iniciativas desenvolvidas, pelo que se deverá encarar com cautela uma eventual ampliação do
leque de ofertas a disponibilizar, ponderando sempre a sua pertinência e adequação.
Parece-nos de assinalar, neste aspeto particular, a referência à fraca qualidade de alguns
equipamentos, identificada pelos participantes no inquérito, que pode funcionar como um
aspeto negativo no caso da opção pelo aumento das atividades a desenvolver.
Este aspeto interliga-se com um outro, relativo ao tipo de equipamento mais referido como
sendo necessário, sem que exista no Município: o cinema. Neste caso, possuindo o Município
um cineteatro, considerado pelos participantes no inquérito como apresentando más
condições, seria de equacionar aquando da realização de uma intervenção de reabilitação e,
mantendo-se o atual cenário, de prever a possibilidade de serem realizadas sessões de cinema
com um caráter regular, sem, contudo, deixar de desenvolver outras atividades artísticas.
Um outro aspeto a salientar é o facto de haver um aparente interesse pelo património local,
ainda que se registe algum desconhecimento do mesmo, sendo apontado o potencial impacto
económico como um aspeto positivo que o património pode acrescentar ao tecido económico
do Município.
Esta situação leva-nos a sugerir uma linha de ação que se deve guiar por duas vertentes: por
um lado desenvolver ações que contribuam para a divulgação do património concelhio e, por
outro, na elaboração de projetos que contribuam para sua preservação e valorização, de forma
a que possam funcionar como elementos potenciadores da economia local.
Sobre os aspetos que podemos considerar como negativos devemos salientar a fraca
participação dos munícipes no inquérito, apesar do envolvimento da população nas tomadas
de decisão ser apontado como um dos aspetos fundamentais na elaboração de uma política
cultural. Apesar deste inquérito ser uma primeira abordagem nesse sentido a participação não
foi tão alargada quanto esperávamos pelo que será necessário encontrar formas de estimular
a participação cívica da população, sob pena de se manter a aparente contradição de haver um
maior desejo de participação que, quando se poderia expressar, não é exercida, acabando as
decisões por resultarem da vontade exclusiva do executivo municipal.
Por último importa ainda salientar um aspeto que ressalta destes inquéritos e que se traduz na
perceção de que falta estabelecer um conjunto concreto de metas a médio prazo para a
atividade cultural do Município e melhorar a articulação dos recursos existentes otimizando as
atividades desenvolvidas.
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Julgamos serem estes os principais aspetos a destacar com base nos resultados dos inquéritos
analisados e que devem ser tidos em conta na elaboração do documento onde ficará plasmado
o Plano Municipal da Cultura.
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Possibilidades de Ação futura
Face aos elementos obtidos com este inquérito e tendo em conta a sistematização dos
resultados consideramos que estes poderão conduzir ao desenvolvimento do conjunto de
ações que permitam atingir uma série de metas que darão resposta às aspirações da
população no que à ação cultural do Município diz respeito.
Para simplificar a leitura das propostas resultantes da análise dos inquéritos optámos por
apresentar as ações a desenvolver e metas a atingir tendo em conta as áreas temáticas
definidas para a realização das sessões de trabalho.
ARQUEOLOGIA|MUSEUS|PATRIMÓNIO
Ações a Desenvolver:














Criação/aquisição de plataforma
para inventário do património
cultural;
Atualização do inventário
património móvel e imóvel do
Município;
Investigação sobre temas chave
do património local;
Aposta em projetos capazes de
envolver a população local e
atrair turistas;
Centralização da decisão sobre
projetos de
salvaguarda/valorização do
património e construção de
equipamentos associados;
Identificação e aposta em
elementos identitários;
Criação de produtos turísticos
adequados aos nichos de públicoalvo;
Utilização do património como
elemento de divulgação e
comunicação.

Resultados esperados:













Aumento do conhecimento do
património local pela população
em geral;
Envolvimento da população na
preservação do património;
Desenvolvimento de projetos de
salvaguarda e valorização do
património estruturados de
forma a atingirem os objetivos
pretendidos;
Racionalização de meios e
recursos alocados a
projetos/equipamentos de
salvaguarda e valorização do
património;
Identificação de elementos
identitários do Município;
Aumento do fluxo de turistas no
Município;
Incremento das receitas
económicas geradas nos diversos
setores pela presença de turistas;
Disponibilização de estudos
monográficos sobre o concelho.
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ARQUIVOS
Ações a Desenvolver:









Desenvolvimento de uma política
de aquisição, por compra,
depósito, doação, incorporação,
permuta ou outra forma legal, de
arquivos privados, pessoais, de
famílias ou empresas com
relevância para a história do
município;
Promoção de uma política de
divulgação do património
documental, concretizada
através de atividades de
extensão cultural, educativa e
editorial;
Digitalização do acervo
documental do Arquivo
Municipal;
Inventariação e informatização
do acervo documental do
Arquivo Municipal;
Proposta de adesão à Rede
Portuguesa de Arquivos;
Formação sobre arquivística a
entidades do município.

Resultados esperados:








Preservação do património
documental do município;
Divulgação e dignificação do
acervo documental do município;
Modernização administrativa dos
serviços e, simultaneamente,
conservação da documentação
que é requisitada diariamente
tanto pelos serviços camarários
como pelos munícipes;
Acesso descentralizado e mais
rápido dos documentos;
Possibilidade de consultas de
documentação on-line;
Habilitação das instituições com
conhecimentos técnicos
necessários para uma melhor
compreensão das tarefas ligadas
aos arquivos.
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ARTES|ESPETÁCULOS|ATIVIDADES LÚDICAS

Ações a Desenvolver:

Resultados esperados:



Desenvolvimento de política de
articulação entre as entidades
promotoras de ações culturais do
concelho;





Criação de plataforma municipal
p/ divulgação de atividades e
eventos culturais;





Aposta em projetos culturais
transversais às freguesias;



Criação de documento de
divulgação (Agenda Cultural) que
inclua todas as propostas e
projetos culturais do concelho;



Criação de organismo constituído
por representantes de todas as
entidades promotoras de
eventos/espetáculos e atividades
do concelho de Oliveira de
Azeméis.










Disponibilização/diversificação
de espaços culturais, mobilidade
de espetáculos, inexistência de
sobreposições de Datas de
eventos/espetáculos da mesma
área, e maior diversificação
cultural.
Aumento do conhecimento, da
participação e adesão aos
mesmos;
Envolver ativamente a população
como organizador ou espetador
na planificação e realização dos
eventos;
Maior divulgação por tratar-se de
um meio publicitário mais
apelativo e acessível a todos;
Enriquecimento cultural do
concelho e o envolvimento
social, nas realizações culturais
concelhias;
Avaliação, reformulação e criação
de plano de ação cultural anual;
Levantamento das necessidades
de formação na área cultural (ex.
planeamento, organização ou
gestão de eventos).
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BIBLIOTECAS
Ações a Desenvolver:











Implementação do Cartão de
Leitor Municipal;
Promoção de uma política de
divulgação do acervo documental
das bibliotecas do Município,
concretizada através de
atividades de extensão cultural,
educativa e editorial;
Manutenção do Catálogo
Coletivo Concelhio;
Implementação de um Programa
Concelhio de Apoio à Edição;
Criação da Rede de Bibliotecas de
Oliveira de Azeméis;
Formação sobre biblioteconomia
a parceiros municipais nos
projetos de leitura e de
instalação de bibliotecas;
Promoção e desenvolvimento de
políticas e programas do Plano
Nacional de Leitura;
Desenvolvimento de parcerias e
colaborações com instituições
diversas.

Resultados esperados:











Preservação do património
documental do município;
Divulgação e dignificação do
acervo documental das
bibliotecas do Município;
Acesso descentralizado e mais
rápido às bibliotecas e serviços;
Habilitação das instituições com
conhecimentos técnicos
necessários para uma melhor
compreensão das tarefas ligadas
às bibliotecas e à leitura;
Envolvimento da comunidade e
das suas instituições nas ações
promovidas pelas bibliotecas;
Incrementar e fortalecer hábitos
de leitura;
Promover a literacia
informacional.
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Anexo I

Questões

22
50
72

31%
69%
100%

Organizar, programar e promover eventos.
Criar e Gerir uma boa rede de serviços públicos de cultura.
Promover a diversidade cultural e a convivência urbana.
Estimular o emprego e a economia criativa e cultural.
Defender para a autarquia o protagonismo na oferta de atividades culturais.
Definir uma estratégia de proteção e divulgação do património cultural.
Motivar o associativismo e os grupos produtores de cultura.
Outra
Total

Quais considera serem os aspetos essenciais de uma Política Cultural Municipal?

Questão II:

SIM
NÃO
Total

Tem conhecimento de qual é a política cultural do atual executivo da Câmara Municipal?

Questão I:
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36
40
39
31
11
31
29
3
220

16%
18%
18%
14%
5%
14%
13%
1%
100%

Articulação com as outras áreas de governação?
Criação de um Conselho Municipal de Cultura.
Definição de uma estratégia para a cultura a médio/longo prazo.
Elaboração de um diagnóstico transversal na área da cultura.
Promoção de um estudo sobre necessidades e práticas culturais.
Definição e implementação de uma estratégia de comunicação bidirecional (interativa).
Auscultação das necessidades e desejos, e promover as propostas e ideias dos cidadãos.
Outra
Total

24
15
44
15
31
18
47
3
197

12%
8%
22%
8%
16%
9%
24%
2%
100%

A governação Municipal na área da cultura exige processos e mecanismos democráticos (participação, transparência, comunicação, organização, etc…).
Que processos/mecanismos considera serem os mais necessários?

Questão III:
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Promover a animação dos territórios em que se inserem as infraestruturas e os equipamentos coletivos existentes.
Alargar o universo de destinatários das atividades sócio-culturais, tornando-as em mais um fator de inclusão social.
Criar e diversificar atividades lúdicas e culturais.
Conferir visibilidade ao património natural e cultural existente.
Valorizar o património integrando-o em iniciativas locais.
Preservar as tradições e símbolos culturais.
Identificar e valorizar as particularidades culturais locais.
Consolidar e divulgar as atividades culturais.
Envolver a população nas atividades e eventos de âmbito cultural.
Integrar a Política Cultural do município ao processo de desenvolvimento local (económico, social, político).
Promover a integração cultural/social no âmbito da vida quotidiana.
Estimular a formação cultural da população e dos agentes culturais municipais.
Estimular a apropriação cultural de espaços públicos (praças, ruas, jardins, etc.).
Descobrir e estimular o trabalho experimental das comunidades locais e de artistas não consagrados.
Possibilitar o acesso aos bens culturais e aos equipamentos.
Garantir infraestruturas para atividades culturais locais.
Criar uma rede de bibliotecas e serviços de leitura devidamente geridos e articulados.
Preservar e recuperar a documentação e memória local em suporte impresso do município.
Conceber e gerir estruturas que interpretem e valorizem o património histórico local.
Total

26
18
33
28
33
21
15
16
22
15
10
18
22
15
14
18
2
9
11
346

8%
5%
10%
8%
10%
6%
4%
5%
6%
4%
3%
5%
6%
4%
4%
5%
1%
3%
3%
100%

A governação Municipal na área da cultura exige medidas e ações de intervenções estratégicas. Que ações considera serem as mais urgentes e
necessárias?

Questão IV:
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Gráficos
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Tem conhecimento de qual é a política cultural
do atual executivo da Câmara Municipal?

NÃO

88%

SIM

12%

De entre as respostas SIM, quantas indicam
medidas inscritas na política cultural do
executivo?

Outras respostas

Indicam

88,89%

11,11%

Plano Municipal da Cultura
Relatório do Inquérito Individual aos Munícipes

Quais considera serem os aspetos essenciais de uma Política
Cultural Municipal?
Outra

1,4%

Motivar o associativismo e os grupos produtores de cultura.

13,2%

Definir uma estratégia de proteção e divulgação do
património cultural.

14,1%

Defender para a autarquia o protagonismo na oferta de
atividades culturais.

5,0%

Estimular o emprego e a economia criativa e cultural.

14,1%

Promover a diversidade cultural e a convivência urbana.

17,7%

Criar e Gerir uma boa rede de serviços públicos de cultura.

18,2%

Organizar, programar e promover eventos.

16,4%

A governação Municipal na área da cultura exige processos e
mecanismos democráticos (…). Que processos/mecanismos
considera serem os mais necessários?
Outra
Auscultação das necessidades e desejos, e promover as
propostas e ideias dos cidadãos.
Definição e implementação de uma estratégia de
comunicação bidirecional (interativa).
Promoção de um estudo sobre necessidades e práticas
culturais.
Elaboração de um diagnóstico transversal na área da cultura.

1,5%
23,9%
9,1%
15,7%
7,6%

Definição de uma estratégia para a cultura a médio/longo
prazo.
Criação de um Conselho Municipal de Cultura.
Articulação com as outras áreas de governação.

22,3%
7,6%
12,2%
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A governação Municipal na área da cultura exige medidas e
ações de intervenções estratégicas. Que ações considera serem
as mais urgentes e necessárias?
Conceber e gerir estruturas que interpretem e valorizem o…

3,2%

Preservar e recuperar a documentação e memória local em…
Criar uma rede de bibliotecas e serviços de leitura…

2,6%
0,6%

Garantir infraestruturas para atividades culturais locais.

5,2%

Possibilitar o acesso aos bens culturais e aos equipamentos.

4,0%

Descobrir e estimular o trabalho experimental das…

4,3%

Estimular a apropriação cultural de espaços públicos (praças,…

6,4%

Estimular a formação cultural da população e dos agentes…
Promover a integração cultural/social no âmbito da vida…
Integrar a Política Cultural do município ao processo de…

5,2%
2,9%
4,3%

Envolver a população nas atividades e eventos de âmbito…
Consolidar e divulgar as atividades culturais.
Identificar e valorizar as particularidades culturais locais.
Preservar as tradições e símbolos culturais.

6,4%
4,6%
4,3%
6,1%

Valorizar o património integrando-o em iniciativas locais.

9,5%

Conferir visibilidade ao património natural e cultural…

8,1%

Criar e diversificar atividades lúdicas e culturais.
Alargar o universo de destinatários das atividades sócio-…
Promover a animação dos territórios em que se inserem as…

9,5%
5,2%
7,5%
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INTRODUÇÃO
No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura considerou-se importante reunir com
os representantes de associações / coletividades e Juntas de Freguesia do concelho de Oliveira
de Azeméis, para tentar perceber qual a sua intervenção nestas diversas áreas da cultura,
conhecer os projetos que pretendem desenvolver e as expectativas relativas à política cultural
do Município.
Com o objetivo de garantir que essas reuniões eram produtivas, optou-se por avançar com um
modelo descentralizado e temático o que possibilitava uma maior proximidade entre os locais
de residência e de reunião, bem como, uma maior uniformidade dos assuntos abordados.
Essas reuniões temáticas foram complementadas com um questionário relativo à política
cultural do Município. Os elementos de cada área temática prepararam as sessões de trabalho
da forma que consideraram mais adequada à obtenção da informação que pretendiam obter.
Deste modo, apesar de se ter concebido uma estrutura com pontos comuns para a
apresentação deste relatório, há um conjunto de aspetos que, pela sua especificidade, ou pela
forma de dinamização das sessões adotada, implicam uma forma de apresentação distinta.
Considerou-se que essa situação era mais vantajosa para a compreensão dos dados pelo que
se preferiu manter alguma diversidade em detrimento de uma uniformização que poderia
dificultar a análise dos dados.
Ao longo deste relatório, e respetivos anexos, apresentam-se os resultados das sessões de
trabalho realizadas com os representantes das instituições acima enumeradas.
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Introdução
No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura previu-se a realização de um conjunto
de sessões de trabalho temáticas, com os representantes de juntas de freguesia e
associações/coletividades, destinadas à obtenção de informações sobre a atividade cultural
nas diversas vertentes.
Complementarmente, em reunião do Grupo de Trabalho do Plano Municipal da Cultura,
conclui-se que seria vantajoso obter, além da informação sobre cada tema, uma visão de
conjunto sobre as expectativas e prioridades dos participantes nessas sessões, face à política
cultural do Município.
Neste documento apresentam-se os resultados e respetiva análise ao inquérito aplicado com
esse fim.
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Metodologia de trabalho
Além dos assuntos que cada sessão temática deveria abordar, considerou-se nas reuniões
preparatórias do Grupo de Trabalho do Plano Municipal da Cultura, que seria conveniente
lançar um conjunto de questões de cariz mais genérico e que possibilitassem uma avaliação
sobre o grau de conhecimento da política cultural municipal e os aspetos considerados mais
importantes pelos participantes nas sessões que representariam um setor da população mais
interventiva do ponto de vista social.
Para esse efeito foi estruturado um questionário que incidia sobre 4 parâmetros:





O conhecimento da política cultural do Município;
Indicação dos aspetos essenciais de uma política cultural;
Processos e mecanismos necessários à implementação de uma política cultural;
Definição de medidas e ações prioritárias.

Para tornar o questionário de fácil e rápido preenchimento as questões eram, na quase
totalidade, de resposta por seleção das alternativas apresentadas. No caso da primeira
questão solicitava-se, a quem respondesse que conhecia a política cultural do Município, que
indicasse uma medida da mesma, para aferir se as pessoas conheciam de facto as medidas, ou
se conheciam projetos/eventos. Nas restantes três questões forneceu-se um leque vasto de
alternativas, deixando-se na segunda e terceira, a hipótese de indicarem outra opção que não
tivesse sido contemplada.
A aplicação do questionário foi realizada no início das sessões de trabalho, com maior
incidência na primeira reunião com cada grupo de freguesias – independentemente da área
temática – sendo recolhidos no final. Nas sessões seguintes, o questionário só era entregue
aos representantes de instituições que, por não terem estado nas sessões anteriores, ainda
não tinham feito o seu preenchimento, de maneira a evitar a repetição de dados, o que
distorceria o resultado final.
Tendo em conta que eram permitidas respostas múltiplas nas 3 últimas questões isso explica a
diferença entre o número de respostas obtidas na primeira questão e nas subsequentes.
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Análise dos resultados
Tal como referido, no capítulo relativo à metodologia, as questões foram estruturadas de
maneira a possibilitarem uma resposta através da seleção de opções dentro de cada tema.
Por uma questão de facilidade de organização do texto, optámos por remeter para anexo as
tabelas com os dados relativos às respostas e a sua transformação em gráficos.
I – CONHECIMENTO DA POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO
Esta questão serve, também, para definir o universo de participantes, uma vez que apenas
admitia a seleção de uma opção de resposta. Tivemos, deste modo, nas 18 sessões, um total
de 72 representantes de instituições, entre Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades.
Deste universo, a grande maioria (69%) afirmou desconhecer a política cultural do atual
executivo. É um número bastante elevado que nos parece traduzir algum alheamento entre
aquilo que o Município pretende desenvolver ao longo do mandato e os potenciais parceiros
que poderia encontrar na sociedade civil. No entanto, quando se analisam as medidas
indicadas pelos 31% que as afirmaram conhecer, verifica-se que estas correspondem a
ações/projetos/equipamentos desenvolvidos e não a orientações de governação. Houve
apenas uma resposta em que ao sim se associou o enunciar de uma medida: a elaboração do
Plano Municipal da Cultura. O que se traduz em 1% do total de respostas obtidas a esta
questão.
Parece-nos que destes dados se podem retirar duas inferências que são, de algum modo,
complementares: o município não conseguiu, até à data, comunicar as suas ideias para o setor
cultural e, paralelamente, os agentes que poderiam ter uma intervenção na área cultural, não
têm demonstrado iniciativa com vista a tentarem perceber o que o Município pretende fazer e
de que forma.
II – INDICAÇÃO DOS ASPETOS ESSENCIAIS DE UMA POLÍTICA CULTURAL
Para este tema foram colocadas à disposição dos participantes sete alternativas de resposta,
com um conjunto de hipóteses que nos pareceram, na generalidade, as mais adequadas à
implementação de uma política cultural. Foi ainda dada a hipótese de serem sugeridas outras
alternativas, caso as por nós apresentadas não fossem ao encontro das expectativas dos
participantes.
A resposta mais escolhida foi “Motivar o Associativismo e Grupos Produtores de Cultura”, que
se destacou com 26% das indicações. Parece-nos que este é um resultado expectável, tendo
em conta o público-alvo deste questionário, constituído, essencialmente, por representantes
de associações e que expressam desta forma, a necessidade de incentivo que as instituições
que representam consideram fundamental para o desenvolvimento de uma política cultural do
Município.
Com 17% das escolhas ficaram ex aequo as opções “Organizar, Programar e Promover
Eventos” e “Definir uma estratégia de Proteção e Divulgação do Património Cultural”. Estas são
áreas, sobretudo a primeira, sobre as quais tem tradicionalmente competido aos Municípios a
sua dinamização.
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Tendo em conta os dados, das sessões relativas ao tema Arqueologia | Museus | Património,
poder-se-á concluir que a escolha da opção relativa à definição de uma estratégia de proteção
e divulgação do património, coincide com as opiniões expressas nesse contexto, ao longo das
várias sessões realizadas. A falta de divulgação e a ausência de uma estratégia de salvaguarda
do património, foram aspetos que merecerem alguns comentários negativos, por parte dos
participantes, ficando espelhados na escolha desta opção.
A organização, programação e promoção de eventos foi considerada uma das alíneas
essenciais da Politica Cultural Municipal. Mas o sucesso de uma boa agenda cultural não
depende só da qualidade ou heterogeneidade das ofertas culturais ou da sua promoção e
divulgação, mas também do envolvimento das populações. Esta análise é reforçada pelos
dados recolhidos das sessões do tema Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas, que
demonstram alguma desarticulação, desinteresse e sobreposição de eventos por falta de
unidade na planificação cultural municipal.
Com uma percentagem muito próxima (16%) ficou a opção “Criar e gerir uma boa rede de
serviços públicos de cultura”, outra das funções que os municípios, na generalidade, têm vindo
a desempenhar ao longo dos últimos anos, com a criação de equipamentos capazes de
satisfazerem o público existente e, nalguns casos, de atingirem novos públicos.
Se tivermos em conta que os participantes eram, na sua esmagadora maioria membros de
associações/coletividades e, como tal, fizeram questão de se focar nessa vertente, os aspetos
que reuniram maior percentagem de escolhas coincidem com as áreas tradicionais de
intervenção dos Município, não transparecendo a expectativa de uma ação inovadora por
parte dos munícipes.
III – PROCESSOS E MECANISMOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA
CULTURAL
Para perceber as expectativas neste âmbito, foram, igualmente, apresentadas sete
possibilidades de atuação, com a hipótese de serem incluídas outras alternativas não previstas
por nós.
Com 20% das escolhas destacou-se a opção “Definição de uma estratégia para a Cultura de
médio/longo prazo”, o que vai de encontro aos comentários efetuados nas diferentes sessões,
de que não existia uma linha de orientação bem definida, deixando nas pessoas a perceção de
que se desenvolvem projetos de caráter pontual sem um enquadramento que lhes garanta
solidez e perenidade, com abrangência e de inclusão global das freguesias.
A opção “Auscultação das necessidades e desejos, e promover as propostas e ideias dos
cidadãos” reuniu 18% das preferências dos participantes. De certa forma, o desenvolvimento
do Plano Municipal da Cultura vem ao encontro desta expectativa, uma vez que serve para dar
voz aos munícipes, que se podem pronunciar, tanto do ponto de vista individual, como
enquanto representantes de instituições com uma intervenção na dinamização cultural do
Município. No entanto, não podemos deixar de constatar que este desejo de auscultação, não
corresponde a um empenho por parte dos principais interessados na participação através da
apresentação de ideias e projetos quando lhes é dada essa possibilidade.
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A terceira opção mais selecionada, de entre as disponibilizadas no inquérito foi “Articulação
com as outras áreas de governação”. Parece-nos possível relacionar a escolha desta hipótese
com as referências efetuadas nas sessões relativas à falta de coordenação nas ações do
Município, motivado pelo desconhecimento dos projetos a desenvolver e pelo facto de
surgirem diversos serviços de áreas distintas envolvidos em projetos identificados como
contendo algum cariz cultural. Esta escolha é coerente com a vontade de que exista uma
estratégia clara para a área cultural, uma vez que havendo um projeto definido a longo prazo,
será necessário que o mesmo preveja a colaboração com outras áreas da governação tanto ao
nível local, como nacional.
IV – DEFINIÇÃO DE MEDIDAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS
O último eixo deste questionário assentava na indicação de um conjunto de 5 medidas
consideradas prioritárias, a partir de um lote de 19 alternativas. Neste caso, dada a amplitude
de alternativas propostas, não se considerou necessário deixar um campo aberto para a
indicação de outras opções.
Ao contrário das respostas aos temas II e III em que há um destaque entre as opções mais
escolhidas e as restantes, neste tema a dispersão de respostas é maior. Em retrospetiva
poderemos questionar-nos se não teria sido mais eficaz, para análise, manter o mesmo limite
da indicação de 3 medidas consideradas mais pertinentes, uma vez que isso talvez ajudasse a
filtrar melhor os resultados.
Deste modo, as opções “Valorizar o património integrando-o em iniciativas locais” e “Envolver
a população nas atividades e eventos de âmbito cultural” surgem como as mais selecionadas
com 10% das escolhas cada uma. Mantém-se nestas escolhas a coerência com as respostas
anteriores ao questionário, e às intervenções expressas nas diversas sessões. Por um lado, a
referência à valorização do património local associado, neste caso, à integração em iniciativas
de âmbito local, e, por outro, a referência à necessidade de envolver a população nas
atividades e eventos.
No primeiro caso, face aos resultados das sessões temáticas sobre Arqueologia | Museus |
Património, parece-nos que seria expectável esta referência, que em conjunto com as opções
“Identificar e valorizar as particularidades culturais locais” e “Conceber e gerir estruturas que
interpretem e valorizem o património histórico local” traduz a ênfase colocada na preservação
do património, nas suas diversas vertentes, expressa pelos intervenientes nas sessões acima
referidas.
A terceira opção mais selecionada, “Preservar as tradições e símbolos culturais”, com 9% das
escolhas coincide, também, com a preocupação expressa nas sessões, referidas no parágrafo
acima, de serem encontradas formas de preservar as tradições de cada freguesia, o que vai ao
encontro das ações/projetos desenvolvidos pelas instituições participantes, uma vez que
foram direcionados para a preservação dos testemunhos da vivência das comunidades.
Em quarto lugar, com 8% das escolhas, surge a opção “Alargar o universo de destinatários das
atividades sócio-culturais, tornando-as em mais um fator de inclusão social”. Neste caso há
uma escolha que não reflete, de forma direta as respostas aos outros temas deste
questionário e que não foi aflorada nas sessões temáticas. No entanto, acaba por ser uma
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escolha coerente, tendo em conta a discussão sobre o papel que o setor cultural pode ter na
integração de pessoas de algumas franjas da sociedade que se podem vir a encontrar em
situações de exclusão social.
Por último, como quinta preferência, com 7% das escolhas, surgem duas opções “Promover a
animação dos territórios em que se inserem as infraestruturas e os equipamentos coletivos
existentes” e “Criar e diversificar atividades lúdicas e culturais”.
Qualquer uma delas nos parece relacionável com a opção indicada em 4º lugar e ambas estão
interligadas. Aumentar o universo de destinatários das atividades implica um trabalho de
conceção e diversificação das atividades disponibilizadas, o que se traduzirá na capacidade de
atração dos equipamentos e do espaço onde estes se inserem.
Globalmente estas escolhas implicam a transferência da responsabilidade, pela sua
implementação, para o Município, colocando-se os participantes no inquérito como sujeitos
passivos, apesar de representarem associações/coletividades, que poderiam ter um papel
importante na concretização destas medidas. Não basta pedir que se incluam as pessoas nas
decisões, é necessário que quando são chamadas essas pessoas contribuam, das mais diversas
formas, para a sua concretização, não estando à espera que o Município, neste caso, assegure
a concretização de tudo.
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Possibilidades de Ação Futura
Através do quadro inserido abaixo, deixamos um conjunto de abordagens que traduzem os
resultados obtidos com este questionário e que podem servir de pistas à atuação do Município
nesta área.

Ações a Desenvolver:













Divulgação da política cultural do
Executivo municipal;
Definição de estratégia para a
gestão e valorização do
património local;
Dinamização de um programa
plurianual de eventos culturais;
Aposta na manutenção da
qualidade de serviços e
instalações dos equipamentos
culturais já existentes;
Criação de mecanismos que
permitam a auscultação da
população;
Articular o funcionamento e
projetos da área cultural com as
outras áreas da governação;
Diversificar as atividades e
eventos a realizar;
Aumentar a capacidade de
atração dos equipamentos
culturais, utilizando-os como
âncora para a dinamização
urbana.

Resultados esperados:













Aumento do conhecimento da
política cultural a implementar;
Maior participação da população
na definição de estratégias a
médio/longo prazo;
Capacidade para elencar
prioridades e definir projetos de
intervenção no património local;
Alargar o leque da oferta cultural;
Fidelização de públicos;
Alargar a tipologia de públicos
integrados nas atividades
desenvolvidas nos
equipamentos;
Aumentar a frequência dos
equipamentos Municipais;
Dinamização do espaço urbano;
Racionalização dos meios
disponíveis para a ação do
Município.
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Conclusões
Com este relatório pretendemos focar-nos na apresentação e análise dos dados relativos às
questões relacionadas com a política cultural do Município.
Como aspetos merecedores de maior destaque ressaltaram:
 O baixo nível de conhecimento da política cultural do executivo e a confusão entre
medidas a implementar e as ações/eventos desenvolvidos pelo Município;
 A expectativa de um maior incentivo ao funcionamento do movimento associativo
(pressupondo-se que consubstanciado em financiamento e apoio logístico), a par com
a gestão e salvaguarda do património aliada à programação de espetáculos, tarefas
que há já algum tempo têm vindo a ser assumidas pelas autarquias;
 A ênfase colocada na definição de uma estratégia de ação, conjugada com a
racionalização de recursos e auscultação das populações;
 A definição como intervenções de maior urgência das que se relacionam com a
preservação e valorização do património e tradições locais, bem como com as que
dizem respeito ao apelo à participação de novos públicos através de criação de
atividades que promovam uma maior interação com os participantes, e que sejam
dinâmicas e originais.
Julgamos que estes dados, complementados com os obtidos nas sessões dedicadas a cada área
temática e com os dados provenientes dos inquéritos individuais nos permitem traçar um
retrato sobre as expectativas da população relativamente à atividade cultural do Município.
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PARTE II: ARQUEOLOGIA | MUSEUS | PATRIMÓNIO

PARTE II

ARQUEOLOGIA | MUSEUS | PATRIMÓNIO
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Introdução
No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura previu-se a realização de um conjunto
de ações destinadas a recolher informações, junto das entidades existentes, sobre a atividade
cultural no Município.
Para operacionalizar esse processo adotou-se, como metodologia, de trabalho a criação de um
conjunto de áreas temáticas, que deveriam ser analisadas individualmente em reuniões com
os representantes das associações, coletividades e autarquias existentes no concelho.
Não sendo viável reunir em cada freguesia, pelo tempo que esse processo levaria, decidiu-se
agrupar as freguesias seguindo um critério de proximidade geográfica, para que fosse mais
fácil a deslocação dos participantes tornando mais proveitosas as sessões.
Neste documento, apresentam-se as conclusões extraídas da análise das intervenções
registadas ao longo das sessões, que tiveram lugar nos meses de junho e julho.
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Metodologia de trabalho
Com vista a cumprir o objetivo a que nos propusemos, importava encontrar um método de
recolha de informação que permitisse obter dados relativos aos temas em debate.
Tendo em conta a diversidade de interlocutores que poderíamos vir a encontrar equacionámos
qual a melhor metodologia a utilizar para melhor atingir os objetivos pretendidos:




Aplicação de um questionário escrito;
Aplicação de um questionário oral, com registo textual das respostas;
Construção de um guião de orientação para um diálogo com os interlocutores e registo
das ideias sínteses subjacentes às diferentes intervenções.

Considerámos que a aplicação de um questionário escrito se poderia revelar uma abordagem
pouco empática, com as pessoas a considerarem que, para responder a um inquérito, o
poderiam ter feito no conforto da sua casa, remetendo-o por correio aos destinatários.
A aplicação de um questionário oral, pareceu-nos igualmente pouco empática, uma vez que
permitiria pouca liberdade aos participantes, retirando-lhes espontaneidade/genuinidade nas
suas intervenções. Além disso, colocava um problema logístico, uma vez que implicava a
necessidade de garantir recursos para o registo das diversas intervenções, que não tínhamos
disponível.
A última hipótese pareceu-nos a mais favorável para a obtenção dos dados que pretendíamos.
Ao permitir estabelecer um diálogo entre todos os participantes, possibilitava uma abordagem
mais informal, onde cada um poderia intervir apresentando o seu ponto de vista ou
informações, sem se sentir condicionado por estar a fugir às questões pré-estabelecidas.
Naturalmente que esta opção comportava riscos, nomeadamente a possibilidade das
intervenções derivarem para assuntos laterais à discussão, ou o registo das ideias síntese ser
executado de forma deficiente, comprometendo a recolha de informação.
Ainda assim, considerámos que pesados os prós e contras de cada abordagem, esta última
seria aquela capaz de permitir uma compilação de informações com maior qualidade, ao
colocar no centro do debate os próprios participantes e dando-lhes a liberdade para intervirem
sempre que considerassem pertinente.
O guião por nós definido estruturava-se em 3 grandes áreas, sobre as quais considerávamos
útil a recolha de elementos:




A identificação de ações/projetos levados a cabo, no âmbito da proteção/valorização
do património;
Auscultação sobre o conhecimento do património ao nível da freguesia;
Avaliação da conceção e importância atribuída ao património.

Com esta estrutura, pareceu-nos possível ter um conhecimento mais real da intervenção que
os nossos interlocutores têm, ou tiveram, no património local; completar a informação
disponível no Serviço de Promoção Cultural sobre o património existente no concelho; por
último, perceber se o património, per si, é visto como um aspeto positivo ou negativo no
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desenvolvimento local, e o que é entendido como património pelos diferentes atores da
comunidade.
O guião que estabelecemos era, inicialmente, composto por 17 pontos, dispersos pelas três
grandes áreas referidas acima, sobre as quais pretendíamos informações. No entanto, após a
primeira sessão de trabalho, verificámos que alguns dos pontos eram suficientemente
próximos para permitir uma fusão entre eles, sem perda da informação.
Considerámos que se poderia integrar num só campo de registo os sítios arqueológicos e o
património imóvel conhecido pelos participantes nas sessões – que inicialmente tinha espaços
de registo distintos – e que a avaliação da importância do património para a freguesia poderia
ser aliada à análise das vantagens, ou inconvenientes, que lhe estão subjacentes.
Desse modo, foi necessário ajustar os dados que tinham sido recolhidos na primeira sessão
realizada, para a matriz de análise ser uniforme.
Na preparação das sessões de trabalho solicitámos a colaboração das juntas de freguesia, para
que contactassem as associações/coletividades, que em cada freguesia tenham uma atividade
com alguma afinidade ao tema da sessão.
Procurou-se, através dessa estratégia, ter nas sessões a participação de um núcleo mais ativo
de representantes das comunidades locais, valorizando a sua participação e possibilitando um
funcionamento mais eficiente das mesmas.
Durante a sessão, cada um dos membros do Grupo de trabalho do Plano Municipal da Cultura,
fez o registo das intervenções que lhe pareceram mais pertinentes. Não se pretendeu seguir o
guião de forma linear e pontual, apresentando-se o tema e os objetivos da sessão e lançandose os principais pontos a debater. As intervenções tiveram alguma amplitude, focando, por
vezes, aspetos que em termos de guião se previa abordar de forma distinta. No entanto,
sempre que necessário, através da intervenção de um dos elementos do Grupo de trabalho,
era feita a moderação do debate, encaminhando-o para os aspetos que ainda não tinham sido
aflorados.
No dia seguinte essas notas eram transpostas para suporte informático e feito o confronto
entre os dados constantes num registo e, no outro, para se fixar uma versão final que
sintetizasse os aspetos que tinham sido focados durante a sessão.
Apesar de ter sido feita uma reunião preparatória com os Presidentes de Junta, onde lhes foi
transmitido a forma de funcionamento das sessões de trabalho, verificámos algumas
dificuldades na sua implementação, com reuniões a terem de ser adiadas, confusão quanto ao
tema em discussão e ausência de resposta sempre que os guiões foram remetidos por via
eletrónica.
Ainda assim, os resultados obtidos, permitem-nos uma análise sobre a forma como o
património, no seu sentido mais lato, é fruído e percebido pelas comunidades.
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Análise dos Resultados
Conforme referido no capítulo anterior, o guião que elaborámos centrava-se em três grandes
temas que iremos agora analisar.
I – PROJETOS NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO
Este primeiro tema centrava-se na colocação de uma questão inicial sobre o desenvolvimento
de projetos de proteção ou valorização do património. A abordagem dos restantes pontos,
ficava, em larga medida dependente do tipo de resposta obtida nesta questão inicial. Sempre
que as respostas eram negativas, isso levava a que não se aplicassem os aspetos referidos nos
pontos subsequentes.
Na generalidade, tanto as Juntas de Freguesias como Associações/Coletividades presentes
foram parcas na apresentação de projetos de valorização/reabilitação do património em que
tivessem estado diretamente envolvidas. Nalguns casos, referiram projetos desenvolvidos por
pessoas/entidades nos quais não tinham tido uma participação direta; noutros, afloraram
intervenções de caráter muito pontual, no tempo e espaço, registando-se apenas uma minoria
de casos em que houve intervenções de forma continuada neste âmbito.
Dos projetos com maior duração e amplitude pode destacar-se o referido pela Junta de
Freguesia de Ul, que assumiu a gestão do Parque Temático Molinológico e tem procurado
concentrar, nesse espaço, o desenvolvimento das atividades e eventos que têm lugar na
freguesia.
Outro desses projetos, foi desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Roque e consistiu na
recolha de peças e documentos, com vista à criação de uma coleção visitável, sobre a memória
vidreira que está muito associada à população da freguesia.
Finalmente, dois projetos em São Martinho da Gândara. O do Rancho Folclórico que alia à
preservação da memória e do património etnográfico a conservação do património edificado
(uma vez que a sua sede é um edifício de cariz histórico – a escola de Pardieiro) e o da
JuviGândara que, após organizar um fim de semana cultural no edifício da antiga escola de
Casal Dias, pretende apresentar uma coleção baseada na etnografia e tradições locais.
No campo das intervenções que considerámos pontuais, incluem-se as intervenções de
valorização de edifícios, sem que isso corresponda uma decisão integrada de reabilitação, ou o
desenvolvimento de eventos que se esgotam em si mesmo, sem dar origem a novos projetos,
ou ao prolongamento dos projetos iniciais. Incluímos, também, pequenos trabalhos de
investigação ou exposições que após a sua conclusão não tiveram qualquer sequência.
Foram, ainda, apresentadas, um conjunto de intervenções/projetos, que, tendo sido iniciados,
acabaram por não se concretizar, ou que correspondem a pretensões ainda pouco
desenvolvidas pelos representantes das entidades.
No que respeita aos projetos já desenvolvidos, os objetivos que estiveram na sua génese são,
essencialmente, a preservação da memória local, a conservação do património imóvel, a
promoção e a dinamização das diferentes freguesias.
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Acabam por se revelar objetivos muito centrados no espaço e população local, com um
pequeno envolvimento de entidades ou pessoas externas às instituições, o que contribui para
que esses projetos acabem por ter algumas dificuldades na sua manutenção, a longo prazo.
Ainda que de forma minoritária, algumas das entidades presentes nas sessões reconhecem
essa fragilidade, ao apontarem como dificuldade na concretização dos projetos a carência de
um corpo técnico qualificado e de linhas de orientação para a concretização de projetos de
âmbito cultural.
Um outro aspeto referenciado foi o grau de complexidade, no caso de intervenções no
património imóvel, que o Município impõe aos procedimentos para licenciamento. Este aspeto
é, na nossa opinião, um ponto-chave, uma vez que se é fundamental salvaguardar o
património imóvel/arqueológico, essa salvaguarda deve ter em conta a necessidade de deixar
expresso aos munícipes as exigências que lhes vão ser colocadas, para que estes possam tomar
as suas decisões sabendo claramente as condicionantes que vão ter de respeitar.
Transversal, foi a referência à falta de apoio financeiro para o desenvolvimento de projetos de
âmbito cultural. No entanto, julgamos ser questionável a atribuição casuística de subsídios
financeiros para a concretização de projetos de valorização patrimonial, se não existir um
enquadramento que justifique a sua concretização com o envolvimento financeiro do
Município.
Parece-nos que, no âmbito do desenvolvimento do Plano Municipal da Cultura, se poderia
estabelecer princípios orientadores, para evitar a criação de projetos que depois não se
revelam sustentáveis, e promover o enquadramento técnico desses projetos, antes da
comparticipação financeira dos mesmos.
A adesão da população aos projetos acaba por se revelar, na opinião da generalidade dos
participantes, um dos calcanhares de Aquiles no desenvolvimento destes projetos. Se há
alguma capacidade mobilizadora, numa fase inicial, que pode motivar a participação da
generalidade das pessoas, o passar do tempo acaba por fazer diminuir esse impulso
participativo, levando ao marasmo dos projetos.
O incentivo ao voluntariado em projetos de índole cultural, não foi muito referido, exceto nos
projetos desenvolvidos em São Martinho da Gândara e Ul, onde até ao momento parece estar
a resultar com algum sucesso. No entanto, não é líquido que essa situação seja reproduzível
noutros contextos, com igual resultado.
De alguma forma, esta análise reflete-se no último aspeto focado neste ponto, que se prendia
com as condições consideradas necessárias para o desenvolvimento de novos projetos por
estas entidades, onde, nos casos em que se pronunciaram sobre essa questão, referiram a
necessidade de maior apoio logístico por parte do Município, para que os projetos possam ser
desenvolvidos com melhores resultados.
II – CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO LOCAL
Este conjunto de pontos destinava-se a aferir o conhecimento do património arqueológico,
arquitetónico, artístico e etnográfico, existente em cada freguesia, a avaliar os elementos aos
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quais a população atribui maior importância e identificar situações consideradas como
emergências patrimoniais.
No que respeita ao conhecimento de sítios arqueológicos, a quase totalidade das sessões
saldou-se pela inexistência de informações que acrescentassem conhecimento aos dados que
já possuíamos. A indicação de sítios coincide, nas freguesias em que eles existem, com os
povoados fortificados de maior dimensão (Ul, Ossela, São Martinho da Gândara), não sendo
referidos outro tipo de vestígios. A exceção a este panorama, aconteceu com a freguesia da
Macieira de Sarnes, onde foi referida a existência de abrigos escavados no solo, sem que a
representante da Junta de Freguesia, conseguisse explicar em concreto o que eram e para que
serviam. Os restantes intervenientes, não referenciavam sítios arqueológicos, que
conhecessem, nas suas freguesias.
Sendo certo que continua a faltar um trabalho sistemático de levantamento do património
arqueológico, com um trabalho de campo que permita verificar a fiabilidade das informações
recolhidas na bibliografia existente sobre o concelho, este panorama permite-nos verificar
que:
 A população não tem, na generalidade, conhecimento dos sítios arqueológicos que
existem, nomeadamente daqueles que estão identificadas nos instrumentos de
gestão territorial (PDM);
 As entidades auscultadas, ao não desenvolverem atividades que tenham qualquer tipo
de ligação à preservação/valorização do património arqueológico, não possuem
mais informação do que aquela que se consegue recolher na bibliografia existente
sobre o concelho;
 O património arqueológico não tem sido potenciado como elemento identitário nem
do concelho nem das diversas freguesias que o compõem, daí resultando o
desconhecimento e abandono a que estão votados os sítios arqueológicos
conhecidos;
 Esta situação traduz-se, a jusante, na possibilidade de destruição de património
arqueológico pela ausência de conhecimento da sua existência e da importância do
seu registo.
A situação relativamente ao património edificado é ligeiramente distinta. O espectro de
elementos patrimoniais referidos é mais amplo, bem como são referidos exemplos concretos
de bens imóveis que poderiam/deveriam, na opinião dos intervenientes, ser inventariados
como bens patrimoniais.
São geralmente elencados, pelos representantes das respetivas autarquias e instituições
participantes, de uma forma mais ou menos extensa e exaustiva, os bens patrimoniais imóveis
existentes em cada uma das freguesias, servindo este contributo para o incremento do
inventário existente no Município, registando-se pontualmente alguns acrescentos, bem como
atualizações de dados de que dispúnhamos de forma um pouco concisa.
O conhecimento das tradições e lendas locais revelou-se pouco desenvolvido. Na maior parte
das sessões não foi feita referência à existência de lendas associadas à história, ou ao
património das freguesias.
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Nos casos em que foi relatada a existência de lendas/tradições locais, estas estão associadas a
acontecimentos religiosos, por um lado, ou a eventos que remetem para o mundo medieval e
antiguidade, por outro. Estas últimas coincidem, parcialmente, com freguesias (Ossela e
Palmaz) onde existem sítios arqueológicos de tipo povoado, com ocupação proto-histórica.
Curiosamente, em freguesias como Ul ou, São Martinho da Gândara, onde há sítios
arqueológicos similares, não foi referida a existência de lendas com esse tipo de
enquadramento, o que não deixa de ser interessante, quando, pelo menos, no segundo caso
se encontram referências bibliográficas à existência de uma lenda onde se associam os
“elementos da grade de ouro” e de uma gruta no espaço correspondente ao povoado.
As outras referências estão associadas à construção de edifícios de cariz religioso, a partir das
quais se pode inferir a fixação das populações naqueles espaços, desde épocas mais ou menos
remotas. Remetem, também, para a vivência religiosa dessas populações, que ainda hoje se
mantém viva.
A exceção a esta temática foi relatada pelos representantes da freguesia de Ossela, que
indicaram, além das temáticas acima referidas, a existência de canções de desfolhada, reflexo
da ruralidade ainda hoje vivenciada nessa freguesia.
Dentro deste tema havia conveniência em identificar locais com interesse patrimonial que
ainda não constassem do inventário existente nos serviços do Município, aqueles que possuem
uma maior importância simbólica para a população e, por último, aqueles que podem
necessitar uma intervenção de reabilitação mais urgente.
As referências a elementos patrimoniais a inventariar não foram muito numerosas. Em
algumas sessões de trabalho, não houve qualquer referência à necessidade de inventariar
outros elementos patrimoniais, além dos já conhecidos. Quando são feitas referências a bens a
inventariar estes centram-se no edificado civil associado às atividades proto-industriais, como
os moinhos, as pequenas fábricas ou áreas de exploração mineira. Fogem ao padrão as
referências à necessidade de inventariação referidas na sessão grupo 4 onde são apontados os
caminhos antigos como algo a inventariar e em especial o traçado da antiga Estrada Nacional
1, como elemento considerado identitário do Concelho.
É curioso verificar, no entanto, que entre os locais a inventariar e os locais considerados
simbólicos para a população, não há uma coincidência muito grande. Por outro lado, houve
situações em que poderíamos esperar a referência a alguns sítios como sendo importantes, do
ponto de vista simbólico, sem que isso se tivesse verificado, sendo surpreendidos com outras
referências que não esperávamos.
Nos casos em que são indicados os locais com importância simbólica estes assumem um
caráter muito local, associando a história das freguesias aos fatores relacionados com o seu
desenvolvimento económico, como a Quinta do Côvo e a sede do Sindicato dos Vidreiros em
São Roque, as minas do Pintor em Nogueira do Cravo, as minas de exploração de ouro na
encosta do Bairro da Fábrica de Papel do Caima em Palmaz, ou a linha do Vale do Vouga,
referida em Ul e Pinheiro da Bemposta.
Há, ainda assim, algumas referências a elementos patrimoniais de cariz exclusivamente
histórico ou religioso, como marcos simbólicos do espaço e da população, caso dos Castros de
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Ul e São Martinho da Gândara, ou do núcleo antigo da Bemposta, no Pinheiro da Bemposta, ou
a Capela da Sr.ª das Flores em Travanca.
Não deixa de ser surpreendente a ausência de referências em Ossela, aos espaços associados à
figura e vida de Ferreira de Castro, ou à Capela da Senhora do Castro e respetivo sítio
arqueológico onde se realiza uma romaria religiosa, como locais com os quais a população se
identifique. Se a ausência de representantes do Centro de Estudos Ferreira de Castro pode
explicar a falta de referências, ainda assim, estando presentes o representantes de outras
instituições locais, esperávamos uma referência explícita à figura do escritor ou aos locais
acima referenciados, como pontos importantes para a população. O único aspeto referido que
se enquadra minimamente neste contexto teve a ver com a indicação de que haveria algum
descontentamento por parte da população com a retirada do espólio bibliográfico da
biblioteca da Casa Museu.
O último aspeto deste tema prendia-se com a sinalização de intervenções consideradas
prioritárias, no património existente em cada freguesia.
Genericamente, nos casos em que foram referidas necessidades de intervenção, estas
centram-se
em
edifícios,
ou
estruturas
que,
maioritariamente,
perderam
funcionalidade/função e que se encontram abandonados, ou sem utilização.
Dentro destes casos há alguma diversidade quanto à propriedade dos imóveis, sendo alguns
propriedade privada, outros, do Município e, ainda outros, do Estado. Naturalmente, a
capacidade de intervenção direta, para a realização da sua reabilitação, será reduzida, tendo
em conta as restrições financeiras e os aspetos ligados à propriedade dos imóveis.
Fogem um pouco a este padrão as referências à necessidade de Intervenção no castro de São
Martinho da Gândara, nas minas do Pintor e no Centro Vidreiro, o primeiro, por se tratar do
único sítio arqueológico referido neste âmbito (onde se aponta a necessidade de realização de
uma limpeza de vegetação), e os restantes por serem elementos do património industrial cuja
laboração cessou há relativamente pouco tempo e que tiveram uma grande preponderância
no tecido económico local. Nestes casos, sendo inevitável a perda da função original destas
estruturas, importa salvaguardar a sua memória, para que não se perca a sua ligação às
pessoas e aos locais. Trata-se de uma situação distinta relativamente aos edifícios referidos
acima, em que pretende alertar, apenas, para a manutenção da estrutura construída.
III – PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO
O último tema abordado no guião preparado para as sessões era de caráter mais geral e
destinava-se a avaliar a importância atribuída ao património, estratégias de valorização e a
conceção de património que os diferentes participantes nas sessões possuem.
Começando por este último ponto, esta abordagem pretendia dar-nos uma ferramenta para
aferir as respostas aos temas I e II, ao levar cada um dos participantes a expressar a sua
conceptualização de património, o que permitiria verificar se as suas intervenções anteriores
coincidiam com o que era expresso neste momento do diálogo, ou, se pelo contrário, se
registavam discrepâncias. Naturalmente, numa situação de diálogo livre, acabámos por nos
deparar com um conjunto de participantes que subscreveram conceções verbalizadas por
outros, por sentirem que não conseguiam acrescentar nenhum elemento, ou por
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considerarem que tal como tinha sido apresentada aquela formulação ia de encontro às suas
próprias conceções.
Genericamente, não se detetaram situações em que o conceito de património formulado pelos
intervenientes contrariasse o essencial das suas a intervenções anteriores, pelo que, as
podemos considerar como fiáveis.
Quase todas as intervenções registadas entroncam nos seguintes conceitos:







Antiguidade;
Preservação;
Identidade;
Transmissão aos mais novos;
Perenidade;
Apropriação pela sociedade.

Num exercício de síntese, poderíamos fazer corresponder a globalidade das intervenções a
esta formulação:


O património é para mim o conjunto de vestígios do passado (mais ou menos remoto)
que chegou até nós, serviu de base à construção da identidade local sendo transmitido
de geração em geração e que hoje, tendo perdido a sua função inicial, pode ser
usufruído pela sociedade.

Naturalmente, em função da especificidade de cada freguesia, são aflorados alguns pontos
que fogem a esta formulação de síntese. Refira-se a título de exemplo, a indicação da vertente
industrial na sessão com as freguesias de São Roque e Nogueira do Cravo, ou da criação
artística, a propósito de Ferreira de Castro, na sessão com a freguesia de Ossela.
Outro dos aspetos que nos interessava avaliar era a forma como a existência de património era
vista ao nível do desenvolvimento local.
Habitualmente, há tendência a considerar que o património condiciona as oportunidades de
desenvolvimento por implicar a aplicação de um conjunto de medidas de integração e
compatibilização entre o que é feito de novo e o que já existia, pelo que nos importava
perceber se esta perspetiva correspondia, ou não, à realidade.
Genericamente, os participantes nas sessões referiram que a existência de património
histórico podia ser encarada como uma mais-valia para as localidades, uma vez que possibilita
a sua divulgação e a sua promoção, com efeitos, nomeadamente, na capacidade de atração
turística, o que aumenta as hipóteses de desenvolvimento da economia local. Um aspeto
referido em paralelo como vantajoso, pelos diversos intervenientes, foi o da preservação dos
bens patrimoniais, nomeadamente os bens imóveis, que podem servir de alavanca ao
enquadramento do desenvolvimento urbanístico local, por forma a potenciar o turismo.
Este último aspeto entronca num dos pontos referidos com sendo potencialmente negativos,
no que à existência de elementos patrimoniais diz respeito. Os participantes referem, como
fator depreciativo a degradação do património (sobretudo o edificado) uma vez que interfere
com a capacidade de atração turística, diminuindo o potencial de desenvolvimento económico.
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Outro aspeto apontado como desvantajoso, foi a falta de promoção do património existente,
por não se aproveitar o seu potencial de atração turística, impedindo-o de funcionar como
âncora na atração de visitantes.
Por último, foi, também, aflorado o aspeto que esperávamos estivesse no centro das respostas
que consideravam o património uma coisa negativa: o conjunto de elementos burocráticos
que são apresentados quando alguém pretende realizar uma intervenção num elemento
patrimonial, ou no seu espaço envolvente, salvaguardado por um instrumento de gestão do
território. O aspeto mais interessante da abordagem deste tema reside no facto de não ser
questionada a necessidade de preservação dos elementos patrimoniais, bem como das suas
envolventes, mas antes por não existir uma tramitação linear e simples nesses procedimentos,
sempre que os mesmos envolvem o licenciamento de obras.
Somos levados a concluir que, pelo menos para o universo de participantes nas diversas
sessões, a existência de condicionantes quando se realizam intervenções que podem afetar o
património, não é vista, por si só, como um aspeto negativo, uma vez que contribui para a sua
preservação, destacando antes a complexidade de procedimentos burocráticos, como os
aspetos mais negativos dessas situações.
Os últimos dos pontos abordados neste tema estão interligados e destinavam-se a perceber,
quais as prioridades que os representantes das entidades presentes nas sessões sugeriam,
como devendo ser os eixos de ação ao nível da valorização do património concelhio.
Pretendia-se referenciar ações passíveis de desenvolver e, também, obter algum feedback
sobre a necessidade de construção de novos equipamentos no âmbito estrito da valorização
do património.
Ao nível das ações referenciadas registou-se alguma diversidade, até pelas especificidades
locais de que os participantes não se conseguiram libertar, mas que poderemos enquadrar da
seguinte forma:





Inventariação;
Reabilitação, manutenção, limpeza;
Divulgação;
Roteiros Turísticos.

A realização de ações de reabilitação, manutenção ou de limpeza foi o aspeto mais abordado
pelos participantes das diversas sessões e reflete a necessidade de manter o património
cuidado, no âmbito da sua valorização e apropriação pela sociedade.
No entanto, traduz, de igual forma, a ideia de que compete ao estado, neste caso por via da
ação do Município, o desenvolvimento de ações, que poderiam e deveriam, em muitos casos,
ser assumidos pelos proprietários dos bens patrimoniais.
As referências à divulgação, apesar de estarem associadas à criação de roteiros turísticos,
foram mais numerosas, pressupondo que a divulgação será o mecanismo suficiente para a
utilização do património como atração turística.
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Se é verdade que o desenvolvimento de ações de divulgação pode servir para estimular o
turismo de um público interessado em conhecer o património local, não é menos verdade que
a articulação dessa ação com a criação de roteiros temáticos pode contribuir para melhorar a
experiência de visita, aproveitando alguns elementos icónicos do concelho, pare lhes agregar
outros, de menor relevo, mas que complementam a oferta, contribuindo para a permanência
do turista no território por um período mais alargado e, contribuindo, desejavelmente, para
que despenda uma maior quantia na economia local.
Foram referenciados como elementos merecedores de um destaque individualizado a vida e
Obra de Ferreira de Castro (pelos representantes de instituições de Ossela) e a temática do
Vidro (pelos representantes das instituições de São Roque). São elementos, de alguma forma,
óbvios e que, apesar da sua importância histórico-cultural, deixam de parte outros aspetos do
património que podiam propiciar uma abordagem diferente e, eventualmente, inovadora.
A montante da divulgação e da reabilitação, está a necessidade de conhecer o património que
existe e em que condições este se encontra. Essa necessidade apenas foi focada numa das
sessões, onde se referiu a importância de desenvolver um trabalho de inventariação
sistemática do património cultural material e, inclusivamente, imaterial, para melhor poder
fazer a sua gestão.
Pese embora a existência de alguns trabalhos neste âmbito, seria de equacionar, a criação de
uma plataforma que integrasse todos os dados sobre o património material/imaterial,
móvel/imóvel existente no Município, para melhorar a capacidade de gestão desse mesmo
património.
Por último, tentou-se avaliar se, do ponto de vista dos equipamentos destinados à valorização
do património cultural, era sentida alguma carência, ou se os participantes nas sessões os
consideravam suficientes e adequados a essa função.
As opiniões a este respeito dividiram-se em três grandes posições:
 Manutenção dos já existentes;
 Construção de um museu local;
 Construção de um museu municipal.
A primeira posição foi, talvez a mais transversal às sessões com os seus subscritores a
destacarem a necessidade de se concentrarem esforços na gestão e manutenção dos espaços
já existentes, salvaguardando o seu funcionamento adequado.
Entre os que se manifestaram pela necessidade de construção de um museu, houve um ponto
de contacto e outro de divergência. O primeiro estava relacionado com a temática que todos
sugeriram estivesse relacionada com a etnografia e a história local, enquanto o segundo
entroncava na dimensão/localização do mesmo. Enquanto alguns participantes destacavam a
necessidade de existir um museu em cada freguesia, os outros salientavam que deveria existir
um único edifício, onde se refletisse a realidade do património concelhio.
Estas posições acabam por se revelar um pouco contraditórias com as intervenções efetuadas
nos pontos anteriores. Apelar à manutenção dos equipamentos já existentes, apesar de
racional, no contexto económico atual, acaba por contrariar as necessidades de reforço da
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promoção do património e da aposta no turismo, uma vez que, atualmente, com exceção do
Parque Temático molinológico, e da Casa Museu Ferreira de Castro, não existe nenhuma
estrutura capaz de servir de âncora na fixação de fluxos turísticos.
Quanto à construção de um museu, apesar de mais enquadrada com essa necessidade de criar
elementos de atração no território, a posição de que se deveria apostar em museus ao nível de
freguesia, só se compreende num quadro de desconhecimento das exigências legais para que
um museu seja considerado como tal. As necessidades logísticas seriam de tal forma grandes
que uma tal ideia é, de todo em todo, inexequível. Concorre, também, para este tipo de
proposta a incapacidade que muitos dos participantes demonstravam em se dissociar da
perspetiva local para pensar numa perspetiva mais ampla de nível concelhio e, até, regional.
Refira-se a título de exemplo a sessão do grupo 3 onde os representantes da freguesia de
Ossela, apenas indicaram como equipamento necessário, a construção de um auditório junto à
Casa Museu Ferreira de Castro, não apresentando nenhuma sugestão mais global.
Apesar de haver alguma uniformidade quanto ao tema de base, a etnografia e a história, para
se atingir o objetivo de conseguir que um museu fosse capaz de atrair visitantes de todo o país,
era necessário procurar uma abordagem que se afastasse da simples exposição de peças
históricas e alfaias agrícolas/pré-industriais que fez escola nas décadas de 80/90 do século
passado.
A preservação da memória vidreira referida na sessão onde esteve a Junta de São Roque
poderia enquadrar-se no caráter diferenciador de um projeto desse género, associando a
história local e regional a um aspeto que é único a nível nacional.
Em suma, com este terceiro tema, conseguimos perceber aquilo a que os participantes nas
sessões atribuem importância, no campo do património, e fazer uma triagem sobre as
principais ações que são esperadas, a médio prazo, para a sua valorização.
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Análise Global
Neste capítulo tentaremos sintetizar os aspetos mais relevantes para uma análise global e uma
projeção daquilo que poderá ser uma ação de futuro do Município, na área do património
cultural.
Para sistematizar as principais ideias identificadas, procurámos aplicar, adaptando-o, o modelo
de análise SWOT que, embora não se destine, na sua génese, a este tipo de projetos, nos
pareceu a melhor forma de apresentar a informação.
Tivemos em conta a identificação de forças e fraquezas no âmbito da atividade interna do
Município e vimos, na comunidade, as oportunidades e ameaças à preservação e valorização
do património.
O quadro abaixo apresenta, então, os resultados dessa análise:
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FORÇAS
Identificámos neste campo os aspetos que nos parecem mais importantes, para o futuro, e
que se prendem com a atividade interna Municipal.
Julgamos que são de valorizar as competências do corpo técnico existente, nas diversas
vertentes do património histórico-cultural, algo que nem sempre se verifica noutros
Municípios.
Ao nível dos equipamentos, o Município, nesta área, apenas tem a gestão da Casa Museu
Ferreira de Castro, que possui características relativamente específicas, pelo que pode
equacionar o desenvolvimento de outros equipamentos que lhe permitam valorizar o
património histórico-cultural, na sequência da implementação do Plano Municipal da Cultura.
Por último, considerámos as parcerias com outras instituições de âmbito científico (museus,
universidades) como um aspeto que pode ser útil na valorização do património local.
FRAQUEZAS
Da análise das sessões resultou a indicação de que os procedimentos seguidos no
licenciamento de obras, sempre que estas decorrem em bens patrimoniais imóveis, ou nas
suas áreas de proteção, se tornam excessivamente complexos e burocráticos. Este aspeto não
depende exclusivamente do Município que está obrigado a fazer cumprir a legislação geral, no
entanto, talvez seja possível tornar mais claro, logo no início dos procedimentos, aquilo que vai
ser solicitado para evitar essa ideia de complexidade criada na análise dos procedimentos.
Foi referido, em diversas sessões, que havia um deficit na promoção turística do concelho, no
que ao património diz respeito, sobretudo na capacidade de articular os aspetos com maior
impacto e capacidade de atração com vista á dinamização do tecido económico, com base nos
fluxos turísticos.
Do mesmo modo, ao ser apontada a ausência de um conjunto de orientações, emanadas do
Município, sobre a intervenção no património do concelho, e ao verificar a existência de
propostas que acarretam alguma sobreposição de equipamentos/atividades, isso reflete uma
ausência de uma estratégia para o património.
Por último, se a qualificação dos técnicos do Município é um ponto forte, não é menos
verdade que o seu reduzido número impede o desenvolvimento de algumas atividades de
maior fôlego do que aquelas que têm vindo a desenvolver, o que condiciona negativamente a
atividade do Município.
OPORTUNIDADES
As oportunidades estão, quase todas, relacionadas com os fatores identitários e a
disponibilidade pessoal para os assuntos relacionados com o património histórico-cultural.
Um dos aspetos que ressaltou das diferentes sessões, foi que os participantes demonstravam
interesse e disponibilidade para a reabilitação do património, para a preservação e
conhecimento da história local, associando estes dois aspetos à manutenção da identidade
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local. Portanto, consideramos que os projetos a desenvolver, futuramente, nesta área, devem
ter em conta estes dados na sua conceção.
Um outro dado a considerar foi a referenciação de um conjunto de elementos patrimoniais
que podem ser associados, com facilidade, à imagem do Concelho, contribuindo para uma
divulgação mais eficaz do seu potencial ao nível do património e que devem ser trabalhados
com esse propósito, nos projetos a desenvolver.
AMEAÇAS
As ameaças que identificámos estão todas interligadas e resultam da informação existente, ou
da sua ausência. Ao longo das sessões verificámos que havia em alguns participantes um grau
elevado de desconhecimento do património existente ao nível das suas freguesias e do
concelho. Este facto poderá conduzir a dois resultados: por um lado à destruição involuntária
de património, por desconhecimento, e, por outro, à perda de identidade das comunidades
relativamente ao espaço em que se inserem.
Apesar de termos referenciado na mesma alínea a destruição involuntária e voluntária do
património, esta última não resulta do desconhecimento, pelo contrário, e só poderá ser
atalhada pelo desenvolvimento de ações de sensibilização, conjugadas com a punição das
situações em que se demonstre uma opção deliberada pela destruição de bens que
representam a história de toda a comunidade.
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Possibilidades de Ação Futura
Perante a análise dos testemunhos recolhidos ao longo das diversas sessões e da sua
sistematização na análise global desenvolvida no capítulo anterior, parece-nos necessário
traçar algumas hipóteses do que poderá ser a atuação futura do Município, no que à
salvaguarda e valorização do património diz respeito.
Um dos aspetos identificados, como um dos pontos fracos dos participantes nas sessões, foi a
constatação da existência de algum desconhecimento do património histórico-cultural – no
seu sentido lato – o que pode ter como consequência a destruição dos elementos que o
compõem.
Para colmatar esta fraqueza parece-nos que seria pertinente avançar com a criação/aquisição
de uma plataforma que permita a sistematização da informação dispersa, relativa aos
elementos patrimoniais já conhecidos, capaz, simultaneamente, de permitir a sua ampliação a
novos elementos patrimoniais que se pretendam inventariar.
Esta plataforma, deverá ser disponibilizada a partir da página Web do Município, para que
toda a população lhe possa aceder e conhecer, em tempo, real as modificações que possam
surgir no decurso do trabalho dos serviços que desenvolvem projetos nesta área de atividade.
Será desejável que a informação, disponibilizada através da plataforma acima sugerida, se
articule com a cartografia acessível ao público, para que não seja possível alegar a destruição
de elementos patrimoniais por desconhecimento da sua existência e localização.
Esta plataforma de divulgação poderá, ainda, servir de base à promoção do património, do
ponto de vista turístico, aproveitando-se os elementos mais relevantes, como âncoras da
divulgação e os restantes como complementos que permitem a construção de
roteiros/circuitos turísticos.
A seleção de elementos âncora deve ter em conta, não só a sua importância local, mas
também a sua capacidade diferenciadora, tanto ao nível regional, como nacional. Deveremos,
estabelecer um conjunto de critérios que ajudem a fazer uma triagem entre os elementos
patrimoniais existentes, identificando aqueles que, pelas suas características, possam
destacar-se dos demais.
Parece-nos que este aspeto deve ser tratado com alguma cautela, uma vez que a duplicação
de ofertas já existentes, será, necessariamente, alvo de competição pelos mesmos públicos e
de uma avaliação comparativa, que pode não ser favorável. Por outro lado, os fluxos de
público tendem a ser encaminhados para espaços/equipamentos já existentes e uma oferta
similar pode não ser suficiente para os desviar do destino que já frequentavam.
Numa primeira abordagem, consideramos que os elementos patrimoniais referidos nas
sessões e aqueles que temos identificados e que poderiam funcionar como elementos
identitários e diferenciadores seriam (a lista apresentada não tem qualquer ordem de
importância):


Casa Museu Ferreira de Castro, associada à vida/figura do escritor;
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A memória da indústria vidreira, abordando a vertente histórica e técnica do fabrico do
vidro;
Marco Miliário, Terminus Augustal, Castro de Ul, os dois primeiros por serem
testemunhos únicos na região e o último por ser o povoado que lhes estará associado;
Trajeto da ligação entre Porto e Coimbra, que está na génese da Estrada Nacional 1;
Parque Temático Molinológico, por estar associado a uma atividade tradicional do
concelho e ser um equipamento que não tem paralelo no território envolvente;
As “Casas de Brasileiro”, por se diferenciarem na paisagem urbana pela sua estética e
tipologia construtiva e por simbolizarem um contexto económico e social,
cronologicamente tipificado.

Do conjunto de sessões ressaltou, também, o facto de não haver uma coordenação sobre os
projetos que se pretendem desenvolver, nomeadamente quando estes se traduzem na
criação/revitalização de equipamentos. Consideramos que este aspeto é pernicioso,
nomeadamente quando se pretende implementar um Plano Municipal da Cultura, devendo
caminhar-se para um modelo em que, independentemente da entidade que proponha o
desenvolvimento de um novo projeto, haja uma articulação com os serviços da área do
património histórico-cultural, para ser feita uma análise das vantagens e dos requisitos que vai
exigir, antes da sua concretização.
Esta análise prévia visaria identificar projetos que respeitassem o caráter identitário e único
dos elementos patrimoniais, e permitiria que os mesmos fossem estruturados, para após a sua
concretização, cumprirem os objetivos a que os seus autores se tinham proposto.
O desenvolvimento de projetos por parte dos serviços desta área devem ser igualmente
equacionados pelos parâmetros atrás enunciados, por forma a que o seu desenvolvimento
esteja sustentado numa análise que demonstre a sua utilidade e importância.
Por último, estes elementos patrimoniais poderiam ser aproveitados pelo município para
promover a sua divulgação, não só através de ações de marketing, mas também, através da
criação de uma política de edições de trabalhos desenvolvidos no âmbito da salvaguarda e
valorização do património e da criação de roteiros turísticos capazes de atrair e fazer deslocar,
dentro do espaço concelhio, os turistas captados.
Apesar do contexto atual de restrições à contratação de pessoal, esta área apresenta-se
claramente deficitária, pelo que o desenvolvimento de projetos de maior dimensão vai
implicar um reforço a esse nível.
Através do esquema abaixo, pretendemos sintetizar as ações a desenvolver e o resultado que
lhes deverá estar associado.
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Ações a Desenvolver:














Criação/aquisição de plataforma
para inventário do património
cultural;
Atualização do inventário
património móvel e imóvel do
Município;
Investigação sobre temas chave
do património local;
Aposta em projetos capazes de
envolver a população local e
atrair turistas;
Centralização da decisão sobre
projetos de
salvaguarda/valorização do
património e construção de
equipamentos associados;
Identificação e aposta em
elementos identitários;
Criação de produtos turísticos
adequados aos nichos de públicoalvo;
Utilização do património como
elemento de divulgação e
comunicação.

Resultados esperados:












Aumento do conhecimento do
património local pela população
em geral;
Envolvimento da população na
preservação do património;
Desenvolvimento de projetos de
salvaguarda e valorização do
património estruturados de
forma a atingirem os objetivos
pretendidos;
Racionalização de meios e
recursos alocados a
projetos/equipamentos de
salvaguarda e valorização do
património;
Identificação de elementos
identitários do Município;
Disponibilização de estudos
monográficos sobre o concelho;
Aumento do fluxo de turistas no
Município;
Incremento das receitas
económicas geradas nos diversos
setores pela presença de turistas.
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Conclusões
Com este relatório pretendemos apresentar e analisar os resultados das sessões de trabalho
subordinadas ao tema Arqueologia | Museus | Património que tiveram lugar em diversas
freguesias nos meses de junho e julho de 2011.
Feita a análise ao longo dos capítulos que compõem este relatório, não podemos deixar de
registar, à laia de conclusão, alguns aspetos que nos parecem mais significativos:
 O facto de todas as reuniões onde uma das Juntas de Freguesia não esteve
representada, se terem saldado pela ausência total de participação de entidades
dessa mesma freguesia;
 Apesar das tentativas de contacto, levadas a cabo posteriormente, com as Juntas de
Freguesia que não estiveram presentes, solicitando o envio de alguns elementos de
acordo com o guião que servia de base às sessões de trabalho, não foi enviado
qualquer dado relativo a essas freguesias;
 Ainda que a temática do património não seja o fulcro da atividade da maior parte das
associações/coletividades do Concelho, registou-se uma taxa de participação bastante
baixa, na maior parte das sessões;
 A qualidade da participação foi genericamente boa, embora alguns dos participantes
denotassem um menor conhecimento dos assuntos abordados, o que empobreceu o
seu contributo;
 O registo das intervenções procurou ser o mais rigoroso possível, ainda que nem
sempre textual, para que a análise tivesse por base os contributos dos participantes.
Estamos convictos que apesar das limitações acima descritas, e elencadas ao longo do texto,
este relatório representa aquilo que são as convicções dos representantes das autarquias
locais e dos membros das associações/coletividades, no que ao património cultural diz
respeito neste momento concreto.
Naturalmente, a repetição destas sessões noutra ocasião, com maior número de participantes
poderá permitir outro tipo de resultados. No entanto, agora, são estas as conclusões possíveis.
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PARTE III: ARTES | ESPETÁCULOS | ATIVIDADES LÚDICAS

PARTE III

ARTES | ESPETÁCULOS | ATIVIDADES LÚDICAS
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Introdução

O Município de Oliveira de Azeméis tem como objetivo elaborar um Plano Municipal
da Cultura. Neste sentido iniciou-se o levantamento por áreas temáticas dos projetos e
equipamento existentes e realizou-se um diagnóstico aos hábitos culturais e
expectativas dos munícipes que incluiu o contacto direto com as instituições cujos
objetivos e atividades se inserem na nossa temática - Artes, Espetáculos e Atividades
Lúdicas.
Neste documento, apresentam-se as conclusões das reuniões com os representantes
das entidades presentes por grupos de freguesias que decorreram entre junho e julho.
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Metodologia de Trabalho

Conforme o proposto pelo grupo de trabalho do Plano Municipal da Cultura, iniciamos
o contacto das diversas instituições cumprindo uma planificação previamente definida
e que consistiu em:

1. Constituição de grupos de trabalho por áreas temáticas;
2. Organização dos agrupamentos de freguesias com informação das datas e
temas;
3. Apresentação às Juntas de Freguesia do projeto, com intuito de os envolver
ativamente em todo o processo;
4. Convocatória remetida a Juntas de Freguesia, Associações, Coletividades e
outras;
5. Elaboração de inquéritos;

O grupo de trabalho da área Artes, Espetáculos e Atividades Lúdicas para uma
uniformização da recolha dos dados das sessões elaborou:

1.
2.
3.
4.
5.

Guião para sessões de trabalho;
Ficha de registo das reuniões;
Folha de registo de presenças
Recolha e compilação da informação;
Relatório

Por serem grupos pequenos a estrutura dos documentos acima referidos no ponto 1 e
2 permitiu um diálogo entre todos os representantes, onde cada um podia dar a sua
informação e opinião.
Claro que esta metodologia também tem o seu aspeto negativo, pois ocasionalmente
surgem opiniões ou mesmo criticas sobre outros assuntos.
O guião dividia-se em 2 áreas: I Projetos Culturais para a identificação de espaços,
eventos, âmbitos, qual a iniciativa de maior adesão e meios de divulgação.
No segundo ponto - Outras variantes questionando sobre barreiras que impedem
realizações de atividades, quais gostariam de realizar, que meios publicitários
deveriam ter e por último qual a importância da agenda global cultural do Município.
A ficha de registo das reuniões serviu para anotarmos os dados obtidos, que
posteriormente foram passados para suporte informático.
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A ficha de registo de presenças, após digitalização foi remetida no dia a seguir a cada
reunião para todos os elementos do grupo.
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Análise dos Resultados

Reportamos os resultados mais evidentes das duas áreas:

I – PROJETOS CULTURAIS
As perguntas inseridas neste ponto pretendem dar uma noção da realidade das
freguesias a nível de equipamentos e projetos.
Verificamos que das catorze freguesias que participaram neste levantamento todas
têm salão nobre. Seis possuem auditórios que comportam entre 100 a 667 lugares, o
maior localizado na freguesia de Oliveira de Azeméis. No concelho existem seis salas
polivalentes, e seis outros diferentes espaços, por exemplo na freguesia de Carregosa
que de salão se transforma em auditório ao ar livre.

Na questão sobre projetos/eventos ou atividades culturais desenvolvidos nestas
freguesias aferimos que Carregosa, Cesar, Pindelo e Oliveira de Azeméis apresentam
uma maior variedade de ofertas culturais tais como teatro, corso carnavalesco,
espetáculos com grupo de concertinas, mercado à moda antiga, concertos de natal,
concentração de carros antigos, peddypaper, entre outros.

Município de Oliveira de Azeméis | 37

Plano Municipal da Cultura
Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

FREGUESIA
Carregosa
Cesar
Mac de Sarnes
S. Roque
Nog do Cravo
Pindelo
Ossela
Cucujães
S.Tiago Riba Ul
Oliveira de
Azeméis
Mac. da Seixa
Travanca
Madail
Loureiro

2- QUE EVENTOS/ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS POR ESSA
INSTITUIÇÃO?
URATE: Ciências, peddypaper, formação de pintura e bordados, grupo de teatro,
grupo de dança, festival da juventude e revista quadrimestral
Concertos de natal, exposições, mercado á moda antiga, concentração de carros
antigos, feira do livro, férias desportivas, espetáculos e danças e festa da terra
Feirinha
Festas do padroeiro, festival de folclore e atividades culturais diversas
Feirinha ,festas do padroeiro, pintura e escultura
Carnaval, festival de folclore, janeiras, poesia, pintura, grupo concertinas, escultura
e bandas
Festival folclore pauliteiros
Julho cultural, feira do livro, ciclo de cinema sénior e exposições
Festa de Santiago, mostra gastronómica/feirinha, banda de música e concertos
Festival teatro gota, aniversario gota, mercado á moda antiga, grupo coral de La
Salette
Folclore, desfolhada, concurso de pesca e teatro
Fado, semana da juventude, marchas, turma da bola, Artes Pintura
Festas da terra
Concertos, teatro, encontro com poesia, mostra de artesanato, tapeçaria,
encontros de coros, mostra artesanal e exposições.

A área cultural com maior relevância - Os costumes e tradições usados por doze
freguesias, seguindo-se por espetáculos de música. Também em sete freguesias surge
a área da pintura.

Na quarta pergunta, verificou-se que o maior número de respostas dos eventos que
envolvem mais público são as Festas Populares ou do Padroeiro. Pindelo tem a
peculiaridade do Corso Carnavalesco, Carregosa tem uma grande dinâmica à volta do
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Teatro graças ao Grupo Urate, Cucujães dedica o mês de julho à cultura e Oliveira de
Azeméis com as Festas de La-Salette mobiliza centenas de pessoas.
FREGUESIA
Carregosa
Cesar
Macieira de Sarnes
S. Roque
Nogueira do Cravo
Pindelo
Ossela
Cucujães
Santiago de Riba Ul
Oliveira de Azeméis
Macinhata da Seixa
Travanca
Madail
Loureiro

4-QUAL A INICIATIVA REALIZADA COM MAIOR
RECETIVIDADE JUNTO DA POPULAÇÃO?
Teatro e música local
Exposições dos artistas da terra, concerto de natal, festas da terra
Festa populares
Festas populares
Festas populares, feirinhas
Carnaval
Festa dos pauliteiros
Julho cultural
Feirinha
Festas de la Salette, mercado à moda antiga
Festas do padroeiro, folclore
Marchas populares, atletismo, semana da juventude
Festa de s. Mateus
Arraial da alumieira, Aniversário de Loureiro a vila

A última pergunta deste grupo demonstra que na divulgação destas atividades as
freguesias utilizam em primeiro lugar os cartazes, seguidos pelas redes sociais
(facebook, twitter) e a Igreja. Na freguesia de Nogueira do Cravo utilizam e consideram
mais eficaz a divulgação feita com um carro munido de megafone propriedade da
autarquia.

II – OUTRAS VARIANTES

Na segunda área do levantamento iniciamos as questões pelas causas ou barreiras que
impedem a realização de outras ações. As questões económicas têm destaque como
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causa principal e também a oferta televisiva. Santiago de Riba-Ul indicou a burocracia
como causa impeditiva da realização de alguns eventos. O desinteresse das pessoas foi
indicado como barreira por cinco freguesias. A falta de espaços culturais foi
considerada causa pelas freguesias de Ossela, Macieira de Sarnes, Nogueira do Cravo e
Macinhata da Seixa.

Na pergunta sobre quais os outros eventos que gostariam que se realizassem nas
freguesias a maior parte das repostas dos participantes foi “não têm”, salientamos
Cesar que gostaria de realizar espetáculos de maior dimensão, por exemplo
descentralizando alguns realizados na cidade. São Tiago de Riba-Ul indica a
dinamização do anfiteatro ao ar livre, a freguesia de Oliveira de Azeméis refere as
Marchas Populares e por fim Loureiro sugere a descentralização do Festival da
Juventude e a realização de um Festival Gastronómico.
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FREGUESIA
Carregosa
Cesar

7 - QUE OUTROS EVENTOS/ATIVIDADES GOSTARIAM QUE SE
REALIZASSEM NA FREGUESIA
Não tem
Concertos, espetáculos (peças de teatro) de maior dimensão
descentralizando algumas realizadas na cidade.

Macieira de Sarnes

Não tem

S. Roque

Não tem

Nogueira do Cravo

Não tem

Pindelo

Não tem

Ossela

Não tem

Cucujães

Não tem

Santiago de Riba-Ul

Dinamização do anfiteatro ao ar livre

Oliveira de Azeméis

Marchas populares

Macinhata da Seixa

Não tem

Travanca

Não tem

Madaíl

Não tem

Loureiro

Descentralização do festival da juventude, festival gastronómico

Os meios publicitários que as entidades inquiridas indicaram foram: Sete respostas
para painéis eletrónicos, cinco pedidos de agenda cultural, seis para a imprensa/rádio
e seis para site do município.
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FREGUESIA
Carregosa
Cesar

8 - QUAIS OS MEIOS PUBLICITÁRIOS QUE JULGA
NECESSÁRIO/ESSENCIAIS À DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS CULTURAIS
NA FREGUESIA
Placar digital
Painéis eletrónicos, folhetos/cartazes

Mac. de Sarnes

Agenda cultural

S. Roque

Agenda cultural

Nog. do Cravo

Agenda cultural

Pindelo

Rádio, igreja

Ossela

Rádio, criação de uma plataforma no site do município

Cucujães

Painéis eletrónicos e publicação trimestral da freguesia

S.Tiago de Riba-Ul Cartazes, facebook
Ol. de Azeméis

Site do município, painéis eletrónicos, imprensa

Mac. da Seixa

Site do município, painéis eletrónicos, imprensa

Travanca
Madail
Loureiro

Site do município, painéis eletrónicos, imprensa, agenda cultural
Site do município, painéis eletrónicos, imprensa
Site do município e agendamento das atividades atempadamente

A última pergunta foi aquela que maior unanimidade teve na resposta. As entidades
responderam que era importante, muito importante e até fundamental a existência de
uma agenda cultural para que as populações tenham acesso a toda a informação
cultural.
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FREGUESIA
Carregosa

9 - NA VOSSSA OPINIÃO QUAL A IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE UMA
AGENDA GLOBAL DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TODAS AS
ATIVIDADES CULTURAIS DE CONCELHO? PORQUÊ?
As datas devem ser bem estruturadas para não coincidirem
Agenda cultural trimestral.

Cesar

Sim para haver acesso a um maior nº de pessoas
Entende-se fundamental para que todas as populações tenham acesso à
Mac.de Sarnes informação
Entende-se fundamental para que todas as populações tenham acesso à
S. Roque
informação
Entende-se fundamental para que todas as populações tenham acesso à
Nog.do Cravo informação

Pindelo

Considero fundamental para a a informação da população

Ossela

Considera importante para informar a população

Cucujães

Muita

S.Tiago Riba Ul Muito importante a existência de uma agenda cultural
Ol. Azeméis

Sim

Mac. da Seixa Sim
Travanca

Sim

Madail

Sim

Loureiro

Sim
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Conclusões

Mesmo tendo existido, a priori, uma apresentação deste projeto aos representantes
das Juntas de Freguesia do nosso concelho, com o objetivo de sensibilizar para o
presente levantamento, as presenças já foram extremamente reduzidas.
Apesar de contactados diretamente os presidentes em falta, os resultados conseguidos
não são representativos da totalidade do concelho.
As coletividades e outras entidades culturais estiveram fracamente representadas e
cinco das dezanove freguesias, Fajões, Palmaz, S. Martinho da Gândara, Pinheiro da
Bemposta e Ul, nem sequer compareceram.
Cucujães e Cesar não participaram nas reuniões de trabalho mas enviaram os dados
posteriormente.
Das opiniões auscultadas nas sessões concluiu-se que é prioritária a elaboração de
uma agenda cultural concelhia, (não devendo funcionar como a plataforma da
educação), articular as datas de realização entre as freguesias e descentralizar os
eventos.
Verifica-se também um certo bairrismo demonstrado na maior adesão aos
eventos/atividades organizados pelas entidades da própria freguesia. Que pode ser
justificado pela participação nos mesmos de familiares, amigos ou conhecidos ou
porque a captação do público é efetuada de modo mais direto e personalizado.
Em conclusão julga-se que apesar de todos os contratempos este trabalho foi positivo,
ficando com dados sobre a realidade “cultural” das freguesias, seus equipamentos e
espaços para uma futura aplicação no Plano Municipal da Cultura.
Cabe-nos sensibilizar e motivar os representantes da cultura presentes e ausentes para
uma partilha e troca de eventos/atividades entre freguesias de modo a superar alguma
diminuição na oferta da área cultural causada pela crise económica e transversalmente
social. A existência desta plataforma de divulgação servirá para uniformizar as
propostas e unir culturalmente o concelho.
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BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS
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Introdução
No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura previu-se a realização de um conjunto
de sessões de trabalho temáticas, com os representantes de juntas de freguesia e
associações/coletividades, destinadas à obtenção de informações sobre a atividade cultural
nas diversas vertentes.
O objetivo fundamental que determinou a aplicação do questionário nas sessões de trabalho
relativas ao tema – Bibliotecas foi o de proceder a um levantamento e posterior análise dos
equipamentos e práticas culturais das instituições identificadas, com incidência na área da
leitura no Município de Oliveira de Azeméis.
Além da identificação de equipamentos e serviços de leitura existentes, procurou fazer-se um
levantamento de projetos e ações desenvolvidas na área da promoção do livro e da leitura, e o
questionário aplicado permitiu obter as informações que interessava sistematizar e os dados
que se pretendia levantar.
Neste documento apresentam-se os resultados extraídos da aplicação do inquérito obtidos ao
longo das sessões, que tiveram lugar nos meses de junho e julho, no âmbito do tema –
Bibliotecas.
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Metodologia de Trabalho
Com vista a cumprir o objetivo definido, tornou-se necessário determinar o método de recolha
de informação mais adequado à obtenção de dados relativo ao tema em debate.
A escolha recaiu sob a aplicação de um inquérito, sob a forma de questionário, estruturado em
11 núcleos de questões, com a finalidade de obter informações diversas de cada instituição
analisada.
Com as questões colocadas, entendeu-se ser possível ter um conhecimento mais real da
quantidade e caracterização de instituições que possuíam biblioteca e/ou desenvolviam
projetos de promoção do livro e da leitura.
O inquérito cruza as seguintes áreas de caracterização:
1.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

2.

DADOS DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO

3.

INSTALAÇÕES/ESTRUTURA FÍSICA

4.

RECURSOS HUMANOS

5.

COLEÇÃO

6.

EQUIPAMENTOS

7.

SERVIÇOS PRESTADOS

8.

GESTÃO

9.

PROGRAMAÇÃO

10. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE APOIO
11. AÇÕES DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA

Uma vez definido, entre o dia 14 de junho e o dia 5 de julho de 2011, procedeu-se à
distribuição do inquérito, em suporte papel, aquando das sessões relativas à área temática
Bibliotecas e Arquivos, realizadas nas Juntas de Freguesia, previamente definidas.
No total das sessões obtiveram-se 45 respostas.
LOCAL

N.º RESPOSTAS RECOLHIDAS

Cesar

9

Cucujães

14

Nogueira do Cravo

7

Macinhata

6

Pinheiro da Bemposta

5

Palmaz

4

Total

45

Tabela 01. Resumo das respostas obtidas ao inquérito
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Apresentação dos Resultados
Questão 1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1.1. A instituição tem
alguma biblioteca?

N.º de
respostas

%

Carregosa – Junta de Freguesia
Palmaz – Junta de Freguesia
Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
São Roque – Junta de Freguesia
Nogueira do Cravo – A Noz-Associação Nogueirense
de Cultura e Desporto
Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar Pinto
de Carvalho
Macinhata da Seixa – Junta de Freguesia
Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
Cucujães – Fundação Manuel Brandão
Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de
Cucujães
São Martinho da Gândara – Obra Social
Cucujães – Junta de Freguesia

13

29%

 Cesar – Junta de Freguesia
 Cesar – Associação Centro Columbófilo de César
 Cesar – Villa Cesari-Associação de Cultura e Desporto
de César
 Cesar – Grupo Coral Litúrgico
 Cesar – Núcleo de Convivas de César Jeshua
 Cesar – Grupo Coral Juvenil Shalom
 Cesar – Centro Infantil e Social de Cesar
 Cesar – Casa do Povo
 Pinheiro da Bemposta – Desafio D’Arte-Associação
Cenográfica
 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e Paroquial
 Pinheiro da Bemposta – Fábrica da Igreja
 Pinheiro da Bemposta – Junta de Freguesia
 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo António
 Palmaz – Palmaz Jovem Clube
 Ossela – Junta de Freguesia
 Nogueira do Cravo – Junta de Freguesia
 São Roque – Comissão de Festas
 São Roque – Comissão Social de Freguesia
 São Roque – Comissão de Festas de Bustelo
 Madaíl – Junta de Freguesia
 Macinhata da Seixa – Rancho Folclórico do Grupo
Musical Macinhatense
 Travanca – Junta de Freguesia
 São Martinho da Gândara – Grupo de Dança
 Cucujães – Rancho Infantil e Juvenil
 São Martinho da Gândara – Junta de Freguesia
 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia
 Santiago de Riba-Ul – Conferência Vicentina
 Santiago de Riba-Ul – Associação Melhoramentos
Pró-Outeiro
 Cucujães – Núcleo de Atletismo de Cucujães

32

71%

Freguesia/Coletividade







Sim









Não*
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 Santiago de Riba-Ul – Banda de Música
 São Martinho da Gândara – Juvigândara
 São Martinho da Gândara – Centro Desportivo e
Cultural

Total

45

45

100%

A Junta de Freguesia de Macieira de Sarnes referiu uma questão de cedência que limitou o
preenchimento de dados do inquérito.
A Junta de Freguesia de Carregosa referiu que a biblioteca está encerrada por falta de funcionário e pelo
facto do edifício onde se encontra instalada ir entrar em obras.
A Junta de Freguesia de Palmaz referiu que se encontra a desenvolver um processo de implementação de
uma biblioteca na freguesia.
* No caso das 32 respostas negativas, as instituições/coletividades inquiridas avançaram para a
questão n.º 10 e seguintes do inquérito.

1.2. A biblioteca está
subordinada a alguma
instituição?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Sim

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 São Roque – Junta de Freguesia
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

3

23%

Não

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

10

77%

Total

-

13

100%

- Junta de Freguesia de São Roque – parceria com a Associação Recreativa e Cultural “A Chama”.
- Junta de Freguesia de Macinhata da Seixa – parceria com o Grupo Musical Macinhatense.

1.3. Nome da biblioteca
Biblioteca Pública de Carregosa
Biblioteca de São Roque
Em fase de implementação
Biblioteca da Associação A Noz

Freguesia/Coletividade
 Carregosa – Junta de Freguesia
 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação Nogueirense
de Cultura e Desporto
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 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

Fundação Manuel Brandão

 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

Gabinete de Leitura Ferreira de Castro

 Cucujães – Junta de Freguesia

Biblioteca de Cucujães

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de
Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar Pinto
de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical Macinhatense

Total

13

1.4. Nome do(a) responsável pela
biblioteca

Freguesia/Coletividade

Junta de Freguesia



Carregosa – Junta de Freguesia

Luísa Resende



Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia



São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”



Nogueira do Cravo – A Noz-Associação Nogueirense de
Cultura e Desporto

António Amorim



Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

Carla Costa



Cucujães – Fundação Manuel Brandão

Helena Oliveira



São Martinho da Gândara – Obra Social

Andreia Luzia



Cucujães – Junta de Freguesia



Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de
Cucujães
Palmaz – Junta de Freguesia
Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar Pinto
de Carvalho
Macinhata da Seixa – Grupo Musical Macinhatense

Basílio Silva
A. Martins

Não sabe/Não responde






Total

13

1.5. Endereço completo

Foram recolhidos nove
endereços.

Não sabe/Não responde

Freguesia/Coletividade










Carregosa – Junta de Freguesia
Palmaz – Junta de Freguesia
Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos (sede)
São Roque - Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
Nogueira do Cravo – A Noz-Associação Nogueirense de Cultura e
Desporto
Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho
Cucujães – Fundação Manuel Brandão
Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de Cucujães
São Martinho da Gândara – Obra Social



Cucujães – Junta de Freguesia
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Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
Macinhata da Seixa – Grupo Musical Macinhatense
Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

Total

13

Questão 2 – DADOS DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO
As instituições Fundação Manuel Brandão, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Cucujães e Centro
de Apoio Familiar Pinto de Carvalho referem que o funcionamento da biblioteca é para uso dos seus
utentes.

2.1. Qual o ano de implantação
Em fase de implementação

Freguesia/Coletividade
 Palmaz – Junta de Freguesia

2010

 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos

1994

 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”

1984

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação Nogueirense de
Cultura e Desporto

2005

 São Martinho da Gândara – Obra Social

2000

 Cucujães – Junta de Freguesia

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de
Cucujães
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar Pinto de
Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical Macinhatense

Total

13

2.2. Quais os dias de
funcionamento?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Segunda-feira

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

7

54%
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Terça-feira

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

7

54%

Quarta-feira

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

7

54%
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Quinta-feira

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

7

54%

Sexta-feira

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

7

54%

Sábado

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

2

15%

Domingo

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

1

8%

Não sabe/Não
responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho

6

46%

Total

13

44

-

2.3. Quais os horários de
funcionamento
(2ª a 6ª)?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Manhã

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a

5

38%

Município de Oliveira de Azeméis | 54

Plano Municipal da Cultura
Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

Tarde

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

6

46%

Noite

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

1

8%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 Cucujães – Junta de Freguesia
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho

7

54%

Total

13

19

-

2.4. Quais os horários de
funcionamento
(sábados e domingos)?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Manhã

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto

1

8%

Tarde

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

2

15%

Noite

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

1

8%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de
Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos

10

78%
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 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social

Total

13

14

-

2.5. Qual o número
médio de utilizadores
por mês?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Até 50

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 São Martinho da Gândara – Obra
Social

6

46%

De 50 a 100

-

0

0%

De 101 a 200

-

0

0%

De 201 a 300

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%

Mais de 300

-

0

0%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães
–
Cruz
Vermelha
Portuguesa-Delegação de Cucujães
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de
Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho

6

46%

Total

13

13

-

2.6. Qual a faixa etária do
público atendido pela
biblioteca?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Crianças (até 11 anos)

 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 São Martinho da Gândara – Obra Social

4

31%

Adolescentes (12 a 18

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%
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anos)
Jovens (19 a 24 anos)

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Junta de Freguesia

2

15%

Adultos (25 a 60 anos)

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Cucujães – Junta de Freguesia

4

31%

 Ossela
–
Comossela-Comissão
Melhoramentos
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

23%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho

5

38%

Total

13

19

-

Terceira Idade (acima dos
60 anos)

de

Questão 3 – INSTALAÇÕES/ESTRUTURA FÍSICA
3.1. O edifício da
biblioteca é?

Freguesia/Coletividade

N.º de
resposta
s

%

Próprio da instituição

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social

8

61%

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%

Outro

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia –
(questão de cedência)
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama” –
cedência da Câmara Municipal
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto – cedência
da Junta de Freguesia
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense – cedência da Junta de
Freguesia

4

31%

Não sabe/Não responde

-

0

0%

Alugado
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Total

13

13

-

3.2. Qual a área, em
metros quadrados?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Até 50 mts

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 São Martinho da Gândara – Obra Social

6

50%

Entre 51 e 100 mts

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”

2

17%

Superior a 100 mts

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Cucujães – Junta de Freguesia

2

17%

Não sabe/Não
responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional

2

17%

Total

12

12

-

Exclui-se deste quadro a instituição Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Cucujões – identifica
como espaço destinado a biblioteca um armário.
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3.3. A localização da
biblioteca é estratégica
para o acesso dos
utilizadores?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Sim

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 Macieira de Sarnes – Junta de
Freguesia
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra
Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

12

92%

Não

 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”

1

8%

-

0

0%

13

-

Não sabe/Não responde
Total

13

- Junta de Freguesia de Carregosa – ao fim de semana, por se encontrar perto da Igreja.
- Junta de Freguesia de Palmaz – pela localização central da Junta de Freguesia
- Comossela-Comissão de Melhoramentos – está acessível aos utentes pois faz parte do Centro de Dia
- Junta de Freguesia de Macieira de Sarnes – pela localização central na freguesia
- Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho – acesso aos utentes da instituição
- Casa Museu Regional de Oliveira de Azeméis – biblioteca destinada à recolha de dados específicos
- Fundação Manuel Brandão – biblioteca situa-se numa sala própria para a leitura dos utentes da
instituição
- Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de Cucujães – armário situado na sala de expediente geral
- Associação Recreativa e Cultural “A Chama” – acesso condicionado por escadaria
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3.4. A biblioteca funciona
num espaço adequado ou
inadequado?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Adequado

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social

9

69%

Inadequado

 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

23%

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia

1

8%

13

-

Não sabe/Não responde
Total

13

- Casa Museu Regional de Oliveira de Azeméis – por falta de verba
- Junta de Freguesia de Cucujães – trata-se de uma instalação provisória
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3.5. A biblioteca oferece
serviços fora da sua sede?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Sim

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%

Não

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social

11

84%

Não sabe/Não responde

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia

1

8%

Total

13

13

-

- Junta de Freguesia de Cucujães – feiras do livro

Questão 4 – RECURSOS HUMANOS
4.1. Do total de pessoas que trabalham
na biblioteca, descreva o número de
pessoas pelo nível técnico

Freguesia/Coletividade

N.º de
funcionários

Nº de funcionários com formação

 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional - 1

1

Nº de funcionários sem formação

 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama” - 1
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão 1
 São Martinho da Gândara – Obra Social
-1
 Cucujães – Junta de Freguesia - 1

4

Nº de voluntários com formação

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense - 2
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional - 1

3

Nº de voluntários sem formação

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto - 1
 Cucujães – Junta de Freguesia - 1

2

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia

-

Sem recursos ou recursos internos
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 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos

pontuais da instituição

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia

-

Total

13

10

Questão 5 – COLEÇÃO
5.1. Quantos volumes
tem a biblioteca?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Até 100 volumes

 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães

3

22%

De 100 a 250 volumes

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

1

8%

De 251 a 500 volumes

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

1

8%

De 501 a 1000 volumes

 Carregosa – Junta de Freguesia
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”
 São Martinho da Gândara – Obra Social

3

22%

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%

Mais de 2000 volumes

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional

2

15%

Não sabe/Não responde

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho

2

15%

Total

13

13

-

De 1001 a 2000 volumes

5.2. Qual a opção mais
utilizada na aquisição dos
documentos?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Compra

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

5

38%

Doação

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia

10

76%
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 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social

Permuta
Outros
Não sabe/Não responde

0

0%

 Carregosa – Junta de Freguesia

1

7%

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia

1

7%

17

-

-

13

Total
- Junta de Freguesia de Carregosa – pedidos de ofertas

5.3. A coleção da
biblioteca está registada
em:

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Ficheiro informático

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

4

31%

Livro de inventário
adaptado

 Carregosa – Junta de Freguesia
 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

3

23%

Não está registada

 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães

5

38%

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia

1

8%

 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho

1

8%

13

-

Outro
Não sabe/Não responde
Total

13
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Questão 6 – EQUIPAMENTOS
6.1. Dos equipamentos
abaixo indicados, quais os
que a biblioteca possui?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

TV

 Palmaz – Junta de Freguesia
 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Junta de Freguesia

6

46%

VÍDEO/ DVD

 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Junta de Freguesia

5

38%

Computador

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Junta de Freguesia

7

54%

Impressora

 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Cucujães – Junta de Freguesia

4

31%

Aparelhagem

 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

2

15%

Gravador de CD-ROM

 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”

2

15%

Gravador de DVD

 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto

2

15%

Scanner

 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação

2

15%
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Nogueirense de Cultura e Desporto

Outro
Não sabe/Não responde

 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães – sem equipamento

1

8%

 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

3

23%

34

-

Total

13

6.2. Quantos
computadores a
biblioteca possui?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

2

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar Pinto de
Carvalho

2

0






Palmaz – Junta de Freguesia
Cucujães – Fundação Manuel Brandão
Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de Cucujães
São Martinho da Gândara – Obra Social

4

1

 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesias com a Associação Recreativa
e Cultural “A Chama”
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical Macinhatense

3

5

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação Nogueirense de
Cultura e Desporto

1

4

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

2

Não sabe/Não responde

13

Total - 16

13

6.3. Que funções da
biblioteca estão
informatizadas?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Aquisição

-

0

0%

Tratamento técnico

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Cucujães – Junta de Freguesia

2

15%

Pesquisa

 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho

1

8%

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%

 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho

1

8%

6

46%

Empréstimo
Outras

Nenhuma






Carregosa – Junta de Freguesia
Palmaz – Junta de Freguesia
Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
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 Macinhata da
Macinhatense

Seixa

–

Grupo

Musical

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

5

38%

Total

13

16

-

6.4. Que sistema de
informatização é usado na
biblioteca?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Próprio

 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

23%

Outro

-

0

0%

Nenhum

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesias com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

6

46%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

4

31%

Total

13

13

-
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6.5. A biblioteca presta serviço
de acesso à Internet para os
utilizadores?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Sim

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesias com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Junta de Freguesia

6

46%

Não

 Palmaz – Junta de Freguesia
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social

3

23%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

4

31%

Total

13

13

-
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Questão 7 - SERVIÇOS PRESTADOS
7.1. Quando as pessoas
vêm a esta biblioteca,
geralmente é para:

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Pesquisa escolar

 São Roque – Junta de Freguesia com a Associação
Recreativa e Cultural “A Chama”
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

23%

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

2

15%

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Junta de Freguesia

5

38%






Carregosa – Junta de Freguesia
Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
Cucujães – Fundação Manuel Brandão
São Martinho da Gândara – Obra Social

4

31%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho

4

31%

Total

13

18

-

Pesquisa em geral

Leitura em geral

Lazer
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7.2. Qual o tipo de acesso
às estantes?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Aberto

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesias com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

7

54%

Fechado

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

2

15%

Não sabe/Não responde

 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho

4

31%

Total

13

13

-

7.3. A biblioteca faz
empréstimo domiciliário?

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

4

31%

4

31%

Cucujães – Fundação Manuel Brandão
Palmaz – Junta de Freguesia
Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho

5

38%

13

13

-

Sim

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Macinhata da Seixa – Grupo
Macinhatense
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

Não

 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 São Roque – Junta de Freguesias com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães

Não sabe/Não responde

Total






Musical
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7.4. Em média, quantos
empréstimos domiciliários
a biblioteca faz por mês?

Freguesia/Coletividade

N.º de
resposta
s

%

0



Carregosa – Junta de Freguesia (encerrada)

1

8%

10



São Martinho da Gândara – Obra Social

1

8%



Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%




Cucujães – Fundação Manuel Brandão
Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães
Palmaz – Junta de Freguesia
Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
São Roque – Junta de Freguesias com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

10

76%

13

-

N.º de
respostas

%

2

15%

4

31%

20






Não sabe/Não responde





Total

7.5. Qual(ais) desta(s)
atividade(s) a biblioteca
oferece regularmente?
Oficinas

Horas do conto

13

Freguesia/Coletividade
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Cucujães – Junta de Freguesia
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Ossela
–
Comossela-Comissão
Melhoramentos
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

de

Mostras de filmes

-

0

0%

Cursos/Seminários

-

0

0%

Exposições

-

0

0%

Outras

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 São Roque – Junta de Freguesias com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
(biblioteca encontra-se em reestruturação pelo
que não desenvolve atividades)

3

23%

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio Familiar

7

54%
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Pinto de Carvalho
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense

Total

13

16

-

8.1. A biblioteca desenvolve
atividades conjuntas ou em
parceria com:

Freguesia/Coletividade

N.º de
respostas

%

Associações/Coletividades locais

 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 São Martinho da Gândara – Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

23%

Escola(s) pública(s) da região

 São Roque – Junta de Freguesia com a
Associação Recreativa e Cultural “A Chama”
 Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

23%

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

8%

- Junta de Freguesia de Carregosa – lançamento de livros
- Fundação Manuel Brandão – leitura geral para lazer

Questão 8 – GESTÃO

Escola(s) particular(es) da região
Instituições
culturais/Museus/Bibliotecas

-

0

0%

Universidades

-

0

0%

2

15%

 Ossela
–
Comossela-Comissão
de
Melhoramentos
 Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães

5

38%

Outra(s) instituição(ões)

 Carregosa – Junta de Freguesia
 São Martinho da Gândara – Obra Social

2

15%

Não sabe/Não responde

 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional

3

23%

19

-

Artistas, artesãos, talentos locais

Não desenvolve atividades
conjuntas

Total

 Macinhata da Seixa – Grupo
Macinhatense
 Cucujães – Junta de Freguesia

13

Musical

- Junta de Freguesia de Carregosa - com Centro Social e Cultural de Carregosa
- Obra Social de São Martinho da Gândara – Plano Nacional de Leitura
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Questão 9 – PROGRAMAÇÃO
9.1. As atividades desenvolvidas
na biblioteca têm como
objetivo:

N.º de
respostas

%

2

15%

0

0%

 Carregosa – Junta de Freguesia

1

8%

A inclusão de temas ligados à
cultura local, à história de vida
das pessoas e da sua
comunidade nas práticas
culturais e educativas

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos

2

15%

O conhecimento de modos de
fazer, práticas culturais e
artísticas características da
comunidade

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos

2

15%

O registo e a documentação de
práticas culturais tradicionais,
artísticas e/ou modos de fazer
característicos da comunidade

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos

1

8%

A divulgação de práticas
culturais e artísticas da
comunidade

 Ossela – Comossela-Comissão de
Melhoramentos

1

8%

Outro(s) aspeto(s)

 Cucujães – Fundação Manuel
Brandão
 São Martinho da Gândara - Obra
Social
 São Roque – Junta de Freguesia
com a Associação Recreativa e
Cultural “A Chama”

3

23%

Não sabe/Não responde

 Cucujães
–
Cruz
Vermelha
Portuguesa-Delegação de Cucujães
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Macieira de Sarnes – Junta de
Freguesia
 São Roque – Associação Recreativa
e Cultural “A Chama”
 Oliveira de Azeméis - Centro de
Apoio Familiar Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Grupo
Musical Macinhatense
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional
 Nogueira do Cravo – A NozAssociação Nogueirense de Cultura
e Desporto

8

61%

Total

13

20

100%

A formação de grupos de
leitores e/ou escritores

Freguesia/Coletividade
 Carregosa – Junta de Freguesia
 Cucujães – Junta de Freguesia

A formação de educadores e/ou
artistas e/ou mediadores culturais
A aprendizagem de técnicas
artísticos e/ou literárias
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- Fundação Manuel Brandão – estimular o idoso para a prática da leitura e do simples prazer de
desfolhar um livro
- Obra Social de São Martinho da Gândara – Incentivo à leitura

9.2. Indique atividades que poderão ser
aperfeiçoadas ou criadas

N.º de
respostas

Freguesia/Coletividades


Ossela – Comossela-Comissão
Melhoramentos



São Roque – Junta de Freguesias com a
Associação Recreativa e Cultural “A
Chama”

1



Nogueira do Cravo – A Noz-Associação
Nogueirense de Cultura e Desporto

1

Aumento da prestação de serviços ao
nível do uso tecnológico



Carregosa – Junta de Freguesia

1

Animação da leitura



Carregosa – Junta de Freguesia

1

Mais horas do conto e leituras em
conjunto



Cucujães – Fundação Manuel Brandão

1



Cucujães – Cruz Vermelha PortuguesaDelegação de Cucujães
São Martinho da Gândara – Obra Social
Cucujães – Junta de Freguesia
Palmaz – Junta de Freguesia
Macieira de Sarnes – Junta de
Freguesia
Oliveira de Azeméis - Centro de Apoio
Familiar Pinto de Carvalho
Macinhata da Seixa – Grupo Musical
Macinhatense
Oliveira de Azeméis – Casa Museu
Regional

8

Todas
Interatividade com as escolas
Integração da biblioteca na rede escolar






Não sabe/Não responde





Total

13

de

1

14
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Questão 10 - PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE APOIO
Apesar da totalidade de inquiridos ser de 45 instituições/coletividades, esta fase do questionário só foi
preenchido por 43 inquiridos.

10.1. A instituição/biblioteca
já apresentou alguma
candidatura/apoio a
programas de promoção do
livro e da leitura?

Freguesia/Coletividade

Sim








Não

 Cesar – Villa Cesari – Associação de Cultura e
Desporto de César
 Cesar – Grupo Coral Litúrgico
 Cesar – Núcleo de Convivas de Cesar Jeshua
 Cesar – Grupo Coral Juvenil Shalom
 Cesar – Centro Infantil e Social de César
 Cesar – Casa do Povo
 Pinheiro da Bemposta – Desafio D’ArteAssociação Cenográfica
 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e Paroquial
 Pinheiro da Bemposta – Fábrica da Igreja
 Pinheiro da Bemposta – Junta de Freguesia
 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo António
 Palmaz – Palmaz Jovem Clube
 Ossela – Junta de Freguesia
 Palmaz – Junta de Freguesia
 Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
 Nogueira do Cravo – Junta de Freguesia
 São Roque – Comissão de Festas
 Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
 São Roque – Comissão Social de Freguesia
 São Roque – Junta de Freguesia
 São Roque – Comissão de Festas de Bustelo
 Madaíl – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar
Pinto de Carvalho
 Macinhata da Seixa – Rancho Folclórico do Grupo
Musical Macinhatense
 Travanca – Junta de Freguesia
 Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
 São Martinho da Gândara – Grupo de Danças
 Cucujães – Rancho Infantil e Juvenil
 Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação
de Cucujães
 São Martinho da Gândara – Junta de Freguesia
 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia
 Santiago de Riba-Ul – Conferência Vicentina
 Santiago
de
Riba-Ul
–
Associação
Melhoramentos Pró-Outeiro

Cesar – Junta de Freguesia
Carregosa – Junta de Freguesia
Cucujães – Fundação Manuel Brandão
São Martinho da Gândara - Obra Social
Cucujães – Núcleo de Atletismo de Cucujães
Cucujães – Junta de Freguesia

N.º de
respostas

%

6

14%

36

84%
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 Santiago de Riba-Ul – Banda de Música
 São Martinho da Gândara – Juvigândara
 São Martinho da Gândara – Centro Desportivo e
Cultural

Não sabe/Não responde

 Macinhata

da
Macinhatense

Total

Seixa

–

Grupo

Musical

43

10.2. Em caso afirmativo cite o nome e a
procedência do apoio:

Freguesias/Coletividades

1

2%

43

-

N.º de
respostas

Pedido de apoio efetuado à Câmara Municipal
para abertura de uma biblioteca no Centro
Cívico

 Cesar – Junta de Freguesia

O apoio da Biblioteca Itinerante para visitas à
instituição

 Cucujães
Brandão

Plano Nacional de Leitura e Estafeta de Leitura

 São Martinho da Gândara - Obra
Social

1

Fundação Calouste Gulbenkian – cedência de
livros

 Cucujães – Núcleo de Atletismo de
Cucujães
 Cucujães – Junta de Freguesia

2

 Carregosa – Junta de Freguesia

1

Ainda não obteve resposta

–

Fundação

1
Manuel

1

Não sabe/Não responde

-

0

Total

6

6

10.3. O apoio ocorreu por atribuição de
recursos:

Freguesias/Coletividades

N.º de
respostas

Financeiros

 Cucujães – Núcleo de Atletismo de
Cucujães

1

 São Martinho da Gândara - Obra Social
 Cucujães – Junta de Freguesia

2

Materiais
Ambos
Não sabe/Não responde
Total

0

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Cesar – Junta de Freguesia
 Carregosa – Junta de Freguesia

6

3
6

Município de Oliveira de Azeméis | 75

Plano Municipal da Cultura
Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Questão 11 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA
11.1.

Já desenvolveram
alguma
iniciativa/projeto de
promoção do livro e da
leitura?

Sim

Freguesias/Coletividades

N.º de
respostas

%

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Cesar – Villa Cesari-Associação de Cultura e Desporto
de César
 Cesar – Grupo Coral Litúrgico
 Cesar – Centro Infantil e Social de Cesar
 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e Paroquial
 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo António
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão
 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia
 Cucujães – Núcleo de Atletismo de Cucujães
 Cucujães – Junta de Freguesia

10

23%

32

75%







Não





























Cesar – Junta de Freguesia
Cesar – Associação Centro Columbófilo de César
Cesar – Núcleo de Convivas de Cesar Jeshua
Cesar – Casa do Povo
Pinheiro da Bemposta – Desafio D’Arte-Associação
Cenográfica
Pinheiro da Bemposta – Fábrica da Igreja
Pinheiro da Bemposta – Junta de Freguesia
Palmaz – Palmaz Jovem Clube
Ossela – Junta de Freguesia
Palmaz – Junta de Freguesia
Ossela – Comossela-Comissão de Melhoramentos
Nogueira do Cravo – Junta de Freguesia
São Roque – Comissão de Festas
Macieira de Sarnes – Junta de Freguesia
São Roque – Comissão Social de Freguesia
São Roque – Junta de Freguesia
São Roque – Comissão de Festas de Bustelo
Madaíl – Junta de Freguesia
Oliveira de Azeméis – Centro de Apoio Familiar Pinto
de Carvalho
Macinhata da Seixa – Rancho Folclórico do Grupo
Musical Macinhatense
Travanca – Junta de Freguesia
Oliveira de Azeméis – Casa Museu Regional
São Martinho da Gândara – Grupo de Danças
Cucujães – Rancho Infantil e Juvenil
Cucujães – Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação de
Cucujães
São Martinho da Gândara - Obra Social
São Martinho da Gândara – Junta de Freguesia
Santiago de Riba-Ul – Conferência Vicentina
Santiago de Riba-Ul – Associação Melhoramentos PróOuteiro
Santiago de Riba-Ul – Banda de Música
São Martinho da Gândara – Juvigândara
São Martinho da Gândara – Centro Desportivo e
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Cultural

Não sabe/Não responde

 Macinhata da Seixa – Grupo Musical Macinhatense

Total

43

1

2%

43

-

- Junta de Freguesia de Carregosa – hora do conto e lançamento de dois livros de autores locais
- Villa Cesari-Associação de Cultura e Desporto de César – feiras do livro, lançamentos de livros e contos
para crianças
- Grupo Coral Litúrgico – exposição de espólio
- Centro Social e Paroquial de Pinheiro da Bemposta – leitura coletiva com idosos
- Patronato Santo António – leituras na sala de aulas
- Fundação Manuel Brandão – realização de horas do conto
- Junta de Freguesia de Santiago de Riba-Ul – divulgação de obras literárias e respetivos autores e
lançamentos de livros
- Núcleo de Atletismo de Cucujães – parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de
Cucujães na organização do Concurso de Poesia Agostinho Gomes
- Junta de Freguesia de Cucujães – feiras do livro e parceria com a Câmara Municipal e o NAC na
organização do Concurso de Poesia Agostinho Gomes
- Juvigândara – pretende criar um espaço de leitura na sede

11.2.

Quais os objetivos da
iniciativa/projeto?

Fomentar o gosto pelo livro e pela leitura
nos diferentes utentes (desde a infância à
idade sénior)

Freguesias/Coletividades

N.º de
respostas

 Carregosa – Junta de Freguesia

1

Animação cultural dos utentes

 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e
Paroquial

1

Promover o contacto e o gosto pela
leitura junto das crianças

 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo
António

1

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

1

 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia
 Cucujães – Núcleo de Atletismo de
Cucujães
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

 Cesar - Centro Infantil e Social de Cesar

1

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

 Cesar – Villa Cesari-Associação de Cultura
e Desporto de Cesar

1

 Cesar – Grupo Coral Litúrgico

1

Estimular a leitura
Divulgação de obras literárias e respetivos
autores
Promoção da leitura
Promoção do livro
Fomentar o gosto pela leitura e
mediatizar autores locais
Mostra dos documentos musicais com
vista à promoção da música sacralitúrgica
Não sabe/Não responde

-

0

Total

10

11
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11.3. Que dificuldades sentiram na sua
concretização?

Freguesias/Coletividades

N.º de
respostas
recolhidas

Falta de interesse por parte dos utentes
da instituição

 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e
Paroquial
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

2

Nenhuma

 Cesar – Grupo Coral Litúrgico
 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo
António

2

Pouca participação

 Cesar – Villa Cesari-Associação de Cultura
e Desporto de Cesar

1

Os meios de divulgação das iniciativas
não foram os mais adequados

 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia

1

Inicialmente a adesão da população foi
reduzida devido à inexistência de hábitos
de leitura

 Cucujães – Núcleo de Atletismo de
Cucujães

1

Recursos humanos e financeiros muito
reduzidos

 Cucujães – Junta de Freguesia

1

Falta de recursos financeiros e humanos

 Carregosa – Junta de Freguesia

1

 Cesar – Centro Infantil e Social de Cesar

1

Não sabe/Não responde
Total

10

10

11.4. Que recetividade teve a
iniciativa/projeto junto dos
membros/associados?

Freguesias/Coletividades

N.º de
respostas

Sem recetividade

 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e
Paroquial
 Cucujães – Núcleo de Atletismo de
Cucujães
 Cucujães – Junta de Freguesia

3

Com recetividade

 Cesar – Villa Cesari-Associação de Cultura
e Desporto de César
 Cesar – Grupo Coral Litúrgico
 César - Centro Infantil e Social de Cesar
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

4

Muita recetividade

 Carregosa – Junta de Freguesia
 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo
António
 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia

3

Não sabe/Não responde

-

0

Total

10

10

Freguesias/Coletividades

N.º de
respostas

Sem recetividade

 Cucujães – Núcleo de Atletismo de
Cucujães
 Cucujães – Junta de Freguesia

2

Com recetividade

 Carregosa – Junta de Freguesia

5

11.5.

Que recetividade teve junto da
população?
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 Cesar – Villa Cesari-Associação de Cultura
e Desporto de César
 Cesar – Grupo Coral Litúrgico
 Cesar - Centro Infantil e Social de Cesar
 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e
Paroquial

Muita recetividade

 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia

1

Não sabe/Não responde

 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo
António
 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

2

Total

10

10

Freguesias/Coletividades

N.º de
respostas
recolhidas

11.6. Em que condições
realizariam/repetiriam uma
iniciativa/projeto desse género?
Com o novo espaço físico organizado e
quando se consigam obter recursos
humanos

 Carregosa – Junta de Freguesia

1

Repetição de 2 em 2 anos

 Cesar – Villa Cesari-Associação de Cultura
e Desporto de Cesar

1

A iniciativa desenvolvida faz parte do
programa de animação cultural da
instituição

 Pinheiro da Bemposta – Centro Social e
Paroquial

1

Realizada todos os anos letivos

 Pinheiro da Bemposta – Patronato Santo
António

1

Realização da hora do conto num jardim

 Cucujães – Fundação Manuel Brandão

1

Com mais apoio ao nível da preparação e
divulgação das atividades

 Santiago de Riba-Ul – Junta de Freguesia

1

As parcerias com as instituições
contribuem muito para o êxito das
iniciativas culturais e devem ser mantidas

 Cucujães – Núcleo de Atletismo de
Cucujães

1

 Cesar – Grupo Coral Litúrgico

1

Com apoios realizará ações

 São Martinho da Gândara - Obra Social

1

Não sabe/Não responde

 Cucujães – Junta de Freguesia
 Cesar – Centro Infantil e Social de Cesar

2

A nível concelhio, patrocinado pela
Câmara Municipal

Total

11

11
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Possibilidades de Ação Futura
Feita a exposição dos dados recolhidos ao longo das diversas sessões, apresentam-se algumas
hipóteses do que poderá ser a atuação futura do Município de Oliveira de Azeméis, no que diz
respeito à área do livro e da leitura e das bibliotecas.
Um caminho a seguir será o de desenvolver uma concertação de iniciativas, a exemplo do que
já vem sendo realizado entre o Estado e as diversas instâncias da Sociedade para diversas
áreas, mas que deve dar consistência às políticas locais sobre o livro e a leitura, assente em
dois eixos essenciais:

1. Incentivar a criação e sustentação de uma rede de bibliotecas locais - proporcionando a
democratização do acesso à cultura escrita e oral na formação de uma rede de bibliotecas de
acesso público. Uma biblioteca de acesso público, integrada numa rede de bibliotecas públicas,
escolares e de coletividades, pode tornar-se a fonte privilegiada e acessível para a
disseminação da informação e do conhecimento ao conjunto dos seus cidadãos. Com
otimização de recursos e priorização do acesso a estes equipamentos, é possível sublevar a
oferta de leitura à população.
Exemplos de ações:
- Consolidar, modernizar e aferir recursos necessários para bibliotecas, com dotações
orçamentais para renovação e ampliação de acervos, de equipamentos e de serviços, assim
como para a promoção de atividades formadoras de bibliotecários e mediadores de leitura;
- Promover a cooperação, o intercâmbio e a interação de objetivos entre as bibliotecas locais
existentes, criando uma rede municipal de bibliotecas com acesso público;
- Incorporar o uso de tecnologias da informação e comunicação, em especial na informatização
e uso de recursos digitais, somando-se essas ações às já tradicionais.

2. Investir na formação, reciclagem e suporte de Recursos Humanos para a área de
mediadores de leitura e incrementar sinergias para a formação de pessoas que possam
conquistar leitores.
Exemplos de ações:
- Conceber e implementar ações de formação de leitores e de mediadores de leitura e
estender seu alcance a todos os profissionais que têm alguma atividade relacionada ao livro e
a leitura – educadores, bibliotecários, professores, profissionais liberais, agentes locais,
voluntários, etc.
- Estabelecer redes de estímulo à produção artística e intelectual de obras em português,
valorizando o idioma e a diversidade de manifestações culturais locais, incentivando e
apoiando escritores novos e consagrados a interagirem com os leitores e a envolverem-se na
conquista de novos, inclusive com o uso das tecnologias;
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- Incentivar o desenvolvimento de estratégias que permitam obter apoios e financiamentos de
ações que tenham como ação prioritária a democratização de acesso à leitura.

Ao tomar a decisão política de transformar o livro e a leitura em política local, não se pode
prescindir de trabalhar sobre limites legais e institucionais atuais, assim como procurar formas
criativas e permanentes de dar sustentabilidade económica a qualquer política que se venha a
desenhar, de maneira que ela se torne efetiva. Reunir e otimizar recursos financeiros
provenientes de fontes diversas, dos diversos programas e ministérios, de fundos públicos e
privados, de instituições locais, nacionais e internacionais, todos voltados para o
desenvolvimento da capacidade leitora, é imprescindível.
Também é necessária uma reflexão sobre a missão e competências dos órgãos
governamentais e educativos locais que se querem responsabilizar pela condução de políticas
locais para o livro e a leitura, principalmente num período em que o Ministério da Educação e
a Secretaria de Estado da Cultura voltaram a atuar juntos por intermédio do Plano Nacional de
Leitura (PNL).
É fundamental refletir sobre o papel das bibliotecas, do livro e da leitura e sobre quais as
sinergias que no Município de Oliveira de Azeméis as instituições poderão conceber e
implementar – unir as instituições locais e a sociedade civil em prol da leitura será um caminho
a seguir para a construção de um novo modelo de gestão dos destinos desta área da cultura.
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ARQUIVOS

ARQUIVOS
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Introdução
“Ninguém discute a necessidade, no seio de cada administração, de uma função financeira e de
contabilidade, de uma função de assuntos gerais e contencioso, de uma função de
administração de pessoal, de uma função de gestão dos materiais e dos aprovisionamentos, de
diversas funções técnicas respondendo às missões dessa administração (...). A função de
arquivos é uma realidade que, sem dúvida, não tem sido, até ao momento, suficientemente
valorizada, ainda que responda a uma necessidade evidente. Os arquivos são a memória e a
experiência da Administração. É necessário conservar o testemunho dos direitos e
compromissos da Administração, dos estudos feitos e das decisões tomadas (...). Sob este
ângulo, os arquivos constituem um fator indispensável de continuidade de ação e de
preservação dos direitos do Estado. São a condição de uma gestão eficaz.”1
Este texto foi publicado na década de 80, no entanto, atualmente, continua a persistir a ideia
que as entidades produtoras, na maioria dos casos, encara a documentação arquivada sem
quaisquer preocupações quanto à sua gestão e, simultaneamente, quanto à sua conservação e
preservação.
Os documentos são usados durante a sua fase administrativa por mera necessidade de prova e
testemunho e, uma vez terminada esta utilidade, são acumulados em pastas, muitas vezes
desordenadamente, as quais, por sua vez, se amontoam ao longo dos anos, formando o que
vulgarmente de chama de “arquivo morto”, querendo dizer que se trata de um arquivo inativo,
sob o ponto de vista administrativo.
Partindo deste quadro, e com o projeto de elaboração do Plano Municipal da Cultura em mãos
decidimos, através de um inquérito, fazer um diagnóstico dos arquivos das diversas
instituições do concelho.
Tínhamos como objetivo perceber, em particular, o tipo de documentação produzida, as datas
extremas do acervo documental, o seu estado de conservação, formas de tratamento e
acondicionamento.
Os elementos recolhidos foram tratados e analisados e permitiram tirar algumas conclusões
interessantes relativamente à situação dos arquivos do concelho, conclusões que serão
apresentadas no corrente relatório.

1

La Fonction Archives dans les service administratifs publics et privés. 5ªed. Paris : Ministère de l’Economie et des
Finances, 1982. p. 61.
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Metodologia de Trabalho
Na prossecução dos nossos objetivos, realizámos um inquérito, sob a forma de questionário,
certos de que seria o procedimento mais adequado para a recolha dos dados em questão.
O inquérito, composto por 15 perguntas, constitui-se dos seguintes campos:

 Data de início de produção;
 Tipo de documentação produzida;
 Tipo de acondicionamento da documentação corrente e arquivada;
 Tipo de registo da documentação;
 Estado de conservação da documentação corrente arquivada;
 Destino da documentação após utilização;
 Local de arquivamento da documentação;
 Organização da documentação arquivada;
 Formas de seleção da documentação a eliminar;
 Formas de eliminação da documentação;
 Destino da documentação arquivada;
 Interesse em apoio técnico por parte do Arquivo Municipal.
Uma vez definido, entre o dia 14 de junho e o dia 5 de julho de 2011, procedemos à
distribuição do inquérito, em suporte papel, aquando das sessões relativas à área temática
Bibliotecas e Arquivos, realizadas nas Juntas de Freguesia, previamente definidas. No total das
sessões obtivemos 45 respostas.
LOCAL

N.º RESPOSTAS RECOLHIDAS

Cesar

9

Cucujães

14

Nogueira do Cravo

7

Macinhata

6

Pinheiro da Bemposta

5

Palmaz

4
Total

45

Tabela 01. Resumo das respostas obtidas ao inquérito

Município de Oliveira de Azeméis | 84

Plano Municipal da Cultura
Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Análise dos Resultados
Questão I:
Produzem documentação?
Sim

44

Não

0

Tabela 02. Produção de documentação

Pela análise dos inquéritos, verificamos que todas as instituições presentes nas sessões
produzem e recebem documentação no exercício das suas atividades, e que conservam a
mesma documentação a título de prova ou informação.
É de salientar, no entanto, que praticamente todas as instituições, quando deram início ao
preenchimento dos inquéritos, revelaram dúvidas relativamente ao conceito de arquivo e
questionaram a designação a atribuir ao seu conjunto documental.

Produção de documentação

Sim
100%

Gráfico 01
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Questão II:
Indique a data de início de produção:
14

Sem data
<1900

5

1901-1910

1

1921-1930

1

1931-1939

1

1940-1949

1

1970-1979

5

1980-1989

2

1990-2000

8

2001-2010

5

Tabela 03. Data de início de produção

Dos dados obtidos, constatamos que 32% das instituições não é conhecedora da data de início
de produção da documentação, ou seja, desconhece a data de início da sua atividade.
É de referir, no entanto, o esforço enveredado, por parte de algumas instituições, no sentido
de nos fornecer esta informação, através de contactos telefónicos diversos e consulta de
documentação.
Das instituições que responderam, 19% indica que o início da sua produção documental
remonta à década de 90, e 12% refere que a sua documentação é datada da década de 70, o
que se explica com os acontecimentos políticos vividos na época e as alterações a nível de
legislação que daí decorreram.
Observamos, igualmente, com otimismo, que 12% das instituições conserva documentação
dos Séc. XIX, o que para nós foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo tranquilizador face ao
cenário que se perspetivava.

Data de início de produção documental
Sem data
12%

32%
19%

< 1900
1901-1910
1921-1930

5%

1931-1939
12%

12%
2% 2% 2%

1940-1949
1970-1979
1980-1989

2%

1990-2000
Gráfico 02.
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Questão III:
Qual o tipo de documentação produzida?
Boletins informativos

2

Candidaturas

1

Certidões

1

Correspondência recebida/expedida

31

Declarações

3

Divulgação de eventos

7

Documentos notariais

5

Documentos relativos à contabilidade

30

Documentos relativos aos canídeos

1

Documentos relativos ao cemitério

10

Documentos relativos aos recursos humanos

11

Fichas de inscrição

2

Fotografias

6

Inventários de bens

2

Licenças

2

Livros de atas

24

Livros litúrgicos

1

Memorandos

1

Regimentos

1

Partituras

2

Planos de atividade

5

Projetos

3

Recortes de imprensa

1

Regimentos

1

Registos paroquiais

1

Relatórios

4

Tabela 04. Tipo de documentação produzida

Da análise efetuada, podemos constatar que a série documental Correspondência
recebida/expedida é a mais produzida, com 20% das instituições a referi-la. Seguida dos
Documentos relativos à contabilidade com 19% e os Livros de atas com 15%.
Esta documentação é a mais referida, pois é a que responde às atividades desenvolvidas pela
instituição no quadro da sua gestão interna.
Relativamente aos Livros atas, é com agrado que verificamos que as instituições têm a
preocupação de os conservar da melhor forma, pois constituem uma fonte única e de
inesgotável interesse para o estudo da história municipal e regional.
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Tipo de documentação produzida
Correspondência
recebida/expedida
Documentos relativos à
contabilidade

4%
4%
15%

Outros

20%

7%

19%

6%
25%

Documentos relativos ao
cemitério
Documentos relativos aos
recursos humanos
Livros de atas
Divulgação de eventos
Fotografias
Gráfico 03.

Questão IV:
Como é que a documentação é acondicionada?
Pastas

42

Caixas

13

Maços

2

Rolos

1

Formato Eletrónico
Livros

13
2

Tabela 05. Formas de acondicionamento

Podemos observar que 57% das instituições opta por acondicionar a documentação
produzida/ recebida em pastas de arquivo, enquanto 18% dos inquiridos refere que o seu
acondicionamento de eleição são as caixas e o formato eletrónico.
Assim, depreendemos que, embora predomine o material de arquivo mais acessível, todas as
instituições revelam preocupação no acondicionamento da sua documentação.
Por outro lado, o armazenamento da informação em formato eletrónico, já é um indício da
alteração de atitudes e sintoma de uma tomada de consciência nesta matéria, pois permite
melhorar o acesso à informação, simplificar procedimentos e aumentar a eficácia dos serviços
prestados.
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Formas de acondicionamento
3%
Pastas

18%

1%

Caixas

3%
18%

57%

Maços
Rolos
Formato Eletrónico
Livros

Gráfico 04.

Questão V:
Fazem algum tipo de registo da documentação?
Não

12

Registo da correspondência recebida/expedida (manual)

13

Registo da correspondência recebida (manual)

1

Registo da correspondência expedida (manual)

1

Registo da correspondência recebida/expedida (informático)

2

Registo da correspondência recebida (informático)

0

Registo da correspondência expedida (informático)

0

Tabela 06. Formas de registo da documentação

No que diz respeito ao tipo de registo da documentação levado a cabo pelas instituições,
verificamos que 45% afirma fazer o registo da correspondência recebida/ expedida de forma
manual, enquanto 7% procede ao registo da documentação em suporte informático.
Registamos igualmente, que 41% das instituições não fazem qualquer tipo de registo da
documentação que dá entrada ou que é enviada, justificando o facto com o volume
documental pouco significativo.
É de salientar, no entanto, que o registo de documentos recebidos/ expedidos, quer em livro,
quer em suporte informático, constitui um instrumento de descrição e pesquisa essencial em
qualquer administração, ao facilitar a recuperação e controlo dos documentos e melhorar a
produtividade e desempenho.
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Formas de registo da documentação
Não
4%

3%

7%
41%

Registo da correspondência
recebida/expedida (manual)
Registo da correspondência
recebida (manual)

45%
Registo da correspondência
expedida (manual)
Registo da correspondência
recebida/expedida
(informático)

Gráfico 05.

Questão VI:
Qual o estado de conservação da documentação?
Bom

25

Razoável

19

Mau

0

Tabela 07. Estado de conservação da documentação corrente

Os dados obtidos permitem-nos concluir que 57% das instituições considera que a sua
documentação corrente encontra-se em bom estado de conservação, e 43% considera a sua
documentação num estado razoável, o que torna o quadro bastante animador e revelador de
que algumas instituições têm a preocupação de tomar medidas de intervenção, com o objetivo
de impedir a degradação física dos suportes.
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Estado de conservação da documentação
corrente

43%
57%

Bom
Razoável

Gráfico 06.

Questão VII:
Quando os documentos deixam de ser necessários, qual o tratamento que lhes dão?
Arquivamento

38

Eliminação

5

Arquivamento/Eliminação

2

Tabela 08. Destino da documentação após utilização

Finda a fase ativa dos documentos, durante a qual são utilizados de uma forma regular pelas
entidades produtoras, para fins administrativos, fiscais ou legais, 84 % dos inquiridos afirma
que procede ao arquivamento da documentação, enquanto 11% procede à sua eliminação.
Quando os documentos deixam de ser utilizados pela entidade produtora no âmbito dos fins
que motivaram a sua criação, ou são eliminados ou são conservados permanentemente, caso
possua um valor secundário que justifique.
O valor secundário dos documentos, resulta do reconhecimento da sua utilidade para fins de
investigação, na medida em que possam assumir funções de testemunho para preservação da
memória coletiva e/ou da memória da entidade produtora.
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Destino da documentação após utilização
5%
11%
Arquivamento

Eliminação
84%

Arquivamento/Eliminação

Gráfico 07.

Questão VIII:
Em que local a documentação é arquivada?
Sótão

2

Cave

2

Gabinete

16

Secretaria

12

Anexos da sede

1

Noutro edifício

3

Sala de arquivo

14

Tabela 09. Local de arquivamento da documentação

Os resultados levam-nos a afirmar que 32% das instituições conserva a documentação
arquivada no gabinete do responsável e 24% na secretaria, de forma a terem um acesso direto
e rápido aos documentos.
Das instituições visadas, 28% tem um espaço próprio onde reúne o seu arquivo, o que pode
indiciar o cuidado, por parte da instituição, na organização, conservação e acessibilidade do
seu acervo documental ou, em contrapartida, pode sugerir uma tentativa de “esconder” o seu
arquivo morto, como não raras vezes é designado durante as sessões.
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Local de arquivamento da documentação
4%
Sótão

4%

28%

Cave
32%

Gabinete

6%

Secretaria
Anexos da sede

24%

Noutro edifício

2%

Sala de arquivo

Gráfico 08.

Questão IX:
Quando a documentação é arquivada, mantem o mesmo acondicionamento?
Mantem o acondicionamento inicial

41

Acondicionamento não especificado

1

A documentação é transferida para caixotes

1

A documentação é transferida para sacos

0

Tabela 10. Forma de acondicionamento da documentação arquivada

Depois de arquivada, a documentação, em 96% das instituições mantem o acondicionamento
original. Esta opção, por parte das entidades produtoras, perante a eventualidade de uma
pesquisa, permite reduzir o tempo de recuperação dos documentos, e assegura a salvaguarda
da integridade dos mesmos.

Formas de acondicionamento da documentação
arquivada
2% 2%
Mantem o
acondicionamento inicial
Acondicionamento não
especificado
96%

A documentação é
transferida para caixotes

Gráfico 09.
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Questão X:
A documentação arquivada encontra-se organizada?
Sim

41

Não

3

Tabela 11. Organização da documentação arquivada

Com esta questão quisemos apurar se as instituições investem ou não na organização do seu
arquivo, em particular, se cuidam da arrumação, da recuperação da informação e conservação
dos seus documentos em fase inativa.
Os dados revelam que 93% das entidades produtoras assume que a sua documentação
arquivada encontra-se devidamente organizada, enquanto que 7% confirma a falta de
organização da mesma.
Há que deixar bem claro que uma boa organização é fundamental, entre diversas vantagens,
facilita e torna mais rápido o acesso aos documentos, racionaliza o armazenamento e
conservação da informação, aumenta a proteção da documentação e permite tirar o máximo
proveito da informação disponível.

Organização da documentação
arquivada
7%

Sim
Não
93%

Gráfico 10.

Questão XI:
Qual o estado de conservação da documentação arquivada?
Bom

21

Razoável

23

Mau

0

Tabela 12. Estado de conservação da documentação arquivada
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Com este inquérito podemos concluir que o estado de conservação da documentação
arquivada é considerado Razoável por 52% das instituições que responderam à questão e Bom
por 48%.
É um panorama francamente animador, considerando que o estado de conservação da
documentação depende de fatores tão diversos como a localização dos depósitos, a instalação
da documentação (estantes de madeira, metal, armários), o tipo de acondicionamento (em
grandes volumes ou em unidades manuseáveis), as condições ambientais (valores de
temperatura, humidade, exposição solar), e estado de limpeza.

Estado de conservação da
documentação arquivada

48%
52%

Bom
Razoável

Gráfico 11.

Questão XII:
Como procedem à seleção da documentação a eliminar?
Não eliminam

24

Eliminam findo o prazo de conservação administrativa

9

Eliminam apenas documentação efémera

2

Consultam os prazos da legislação tributária

3

Consultam a legislação arquivística em vigor

0

Tabela 13. Formas de seleção da documentação a eliminar

É de assinalar que 63% das instituições responderam que não procedem à eliminação de
qualquer tipo de documentação, justificando com o facto de ainda terem bastante espaço
disponível, nas suas instalações, para comportarem arquivo.
Enquanto que 24% das entidades produtoras elimina a documentação assim que esta cumpre
o prazo de conservação administrativa, ou seja, quando deixa de ser indispensável à
manutenção das atividades quotidianas da sua administração.
Por outro lado, 8% dos inquiridos refere que sustenta a suas eliminações nos prazos definidos
pela legislação tributária.
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Formas de selecção da documentação a eliminar
Não eliminam
5%
8%
24%
63%

Eliminam findo o prazo de
conservação
administrativa
Eliminam apenas
documentação efémera
Consultam os prazos da
legislação tributária
Gráfico 12.

Questão XIII:
De que forma eliminam a documentação?
Queimam

3

Reciclam

0

Rasgam

3

Trituram

7

Não se aplica

24

Tabela 14. Formas de eliminação da documentação

Considerando que por eliminação documental entende-se o ato de destruir os documentos de
arquivo que foram considerados sem valor probatório e/ou informativo que justifique a sua
conservação permanente, 19% das instituições, quando questionadas sobre as formas de
eliminação adotadas, respondeu que habitualmente trituram a documentação, seguidas de 8%
que optam por queimar e rasgar os documentos.
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Formas de eliminação da documentação

8%

8%
19%

Queimam
Rasgam

65%

Trituram
Não se aplica

Gráfico 13.

Questão XIV:
Qual o destino da documentação eliminada?
Reciclagem

6

Lixo

5

Incineração

0
24

Não se aplica
Tabela 15. Destino da documentação eliminada

No que diz respeito ao destino da documentação eliminada pelas entidades produtoras, 17%
refere que procede à reciclagem da documentação e 14% envia-a diretamente para o lixo.

Destino da documentação eliminada

17%
14%
69%

Reciclagem
Lixo
Não se aplica

Gráfico 14.
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Questão XV:
Estão interessados em ter apoio técnico por parte do Arquivo Municipal para organizarem a
vossa documentação?
Sim

23

Não

19
2

Sem resposta
Tabela 16. Interesse no apoio técnico por parte do Arquivo Municipal

Quando confrontadas com a possibilidade de virem a usufruir de apoio técnico por parte do
Arquivo Municipal, 52% das entidades demonstraram interesse em que participássemos na
organização do seu acervo documental, encarando este apoio com agrado e satisfação.
Por outro lado, 43% rejeitou qualquer apoio técnico, alegando que, atualmente, o tipo e
volume documental não o justificavam, mas não colocaram fora de questão contactar o
Arquivo Municipal assim que a situação o exigisse.
É de realçar, ao longo das sessões, o interesse e preocupação demonstrada pelos participantes
no que diz respeito à organização e preservação dos seus arquivos, conscientes da sua
importância como instrumento de evidente valor legal e testemunhal.

Apoio técnico por parte do Arquivo
Municipal
5%
43%

52%

Sim
Não
Sem resposta

Gráfico 15.
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Análise Global
Retomando a questão inicial que despoletou a elaboração do presente relatório, Qual o
estado dos arquivos das diversas instituições do Concelho, a análise efetuada permite, em
síntese, concluir o seguinte:
Contra o que era, inicialmente, expectável, a maior parte das instituições, através dos
inquéritos, revela bastante preocupação com o seu acervo documental, particularmente, no
que diz respeito à sua organização e preservação.
À medida que as sessões decorriam e íamos contactando com as diferentes instituições,
pudemos constatar que, por um lado, e de uma forma geral, o arquivo é visto como um
instrumento de apoio à administração, e por outro, representa a memória histórica da Junta
de Freguesia, do Grupo Coral, da Associação, etc.
Quando se esperavam cenários desoladores, como grandes massas documentais acumuladas e
desorganizadas e falta de espaço, as instituições surpreendem-nos com números bastante
animadores. 93% das instituições refere mesmo que os seus conjuntos documentais
arquivados encontram-se organizados.
Outro aspeto significativo a reter é o estado de conservação da documentação, que apesar de
estar dependente de uma conjugação de fatores, tais como as condições ambientais e
materiais, encontra-se abalizado entre o bom e o razoável, tanto ao nível da documentação
corrente como ao nível da documentação arquivada.
Um outro dado curioso é o local de acondicionamento da documentação arquivada. Estávamos
convictos que iriamos encontrar a documentação acondicionada em caves e/ou sótãos, como
nos fomos habituando a ver ao longo dos anos mas não, estes locais são referidos por apenas
4% das instituições como destino da documentação acumulada. As caves e sótãos, por
natureza, desaconselháveis para este tipo de função, foram substituídos por gabinetes e salas
específicas para arquivo.
Assim, e baseados apenas nos dados obtidos a partir dos inquéritos rececionados, podemos
considerar que, de uma forma genérica, a situação dos arquivos do concelho é francamente
boa, considerando o panorama de alguma negligência de que estamos à espera e comparando
com outras realidades que nos vão chegando das mais variadas formas.
No entanto, sem querer pôr em causa a veracidade das respostas obtidas, não podemos deixar
de fazer uma análise crítica dos resultados finais e do quadro que nos é apresentado. É forçoso
pensarmos e questionarmos fatores que podem influenciar o correto preenchimento do
inquérito, mais concretamente, critérios de avaliação adotados, o nível de exigência da
qualidade, a formação dos intervenientes, e a falta de imparcialidade quando se fala do nosso
trabalho.
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Possibilidades de Ação Futura
Apresentados os resultados, obtidos após análise dos inquéritos submetidos às instituições do
nosso concelho, pensamos ser pertinente reforçar algumas linhas de ação que já estão a ser
implementadas pelo Município e sugerir outras que merecerem uma reflexão com vista a uma
implementação num futuro próximo:


Investir na recuperação e dignificação do património documental;



Sensibilizar para a importância de uma verdadeira política de gestão de documentos
em todas as fases do “ciclo de vida” dos documentos, desde a fase ativa à fase inativa;



Fomentar a avaliação documental para se evitar a acumulação de massas documentais
amorfas e dispersas por vários locais;



Desenvolver ações de formação para os quadros administrativos que gerem
diariamente documentação, com vista a uma correta aplicação das normas de
organização documental, nomeadamente quanto à classificação e ordenação;



Recrutar colaboradores com conhecimentos adequados na área dos arquivos para
responderem às rotinas arquivísticas;



Garantir, facilitar e promover o acesso à documentação, nomeadamente através de
instrumentos de descrição normalizados;



Garantir a conservação e o restauro da documentação;



Zelar pela conservação física da documentação, criando boas condições ambientais e
de segurança;



Fomentar uma política de divulgação do património documental, concretizada através
de atividades de extensão cultural, educativa e editorial;



Desenvolver uma política de aquisição, por compra, depósito, doação, incorporação,
permuta ou outra forma legal, de arquivos privados, pessoais, de famílias ou empresas
com relevância para a história do Município, com vista à sua preservação, tratamento
e disponibilização;



Fornecer apoio técnico a todas as instituições do concelho que revelem interesse na
conceção de um sistema de arquivo, no que diz respeito à instalação e
armazenamento, à organização da informação arquivística, ao processo de avaliação,
ao registo e descrição.
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NOTAS FINAIS
Através da realização das várias sessões de trabalho, de cariz temático foi possível reunir um
conjunto de informações que nos permitem ter uma visão do papel que as associações,
coletividades e Juntas de Freguesia desempenham no panorama cultural concelhio.
Resulta, igualmente, destas sessões, uma noção mais clara do papel atribuído ao Município
pelos elementos que integram as instituições acima referenciadas, o que possibilita uma
avaliação da atividade desenvolvida pelo Município com base nas expectativas dos
representantes de instituições que podem desenvolver projetos culturais.
Naturalmente, este panorama apresenta a particularidade de resultar das posições expressas
por pessoas que integrando instituições sentem a necessidade valorizar o trabalho
desenvolvido e defender um maior apoio às suas iniciativas, sendo necessário moderar estas
posições ouvindo os cidadãos a título individual.
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ANEXO I – Questões sobre política cultural

ANEXO I

QUESTÕES SOBRE POLÍTICA CULTURAL

Município de Oliveira de Azeméis | 3

22
50
72

31%
69%
100%

Organizar, programar e promover eventos.
Criar e Gerir uma boa rede de serviços públicos de cultura.
Promover a diversidade cultural e a convivência urbana.
Estimular o emprego e a economia criativa e cultural.
Defender para a autarquia o protagonismo na oferta de atividades culturais.
Definir uma estratégia de proteção e divulgação do património cultural.
Motivar o associativismo e os grupos produtores de cultura.
Outra
Total

Quais considera serem os aspetos essenciais de uma Política Cultural Municipal?

Questão II:

SIM
NÃO
Total

Tem conhecimento de qual é a política cultural do atual executivo da Câmara Municipal?

Questão I:
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35
33
27
14
5
36
53
4
207

17%
16%
13%
7%
2%
17%
26%
2%
100%
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Articulação com as outras áreas de governação?
Criação de um Conselho Municipal de Cultura.
Definição de uma estratégia para a cultura a médio/longo prazo.
Elaboração de um diagnóstico transversal na área da cultura.
Promoção de um estudo sobre necessidades e práticas culturais.
Definição e implementação de uma estratégia de comunicação bidirecional (interativa).
Auscultação das necessidades e desejos, e promover as propostas e ideias dos cidadãos.
Outra
Total

32
30
39
21
28
11
36
1
198

16%
15%
20%
11%
14%
6%
18%
1%
100%
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A governação Municipal na área da cultura exige processos e mecanismos democráticos (participação, transparência, comunicação, organização, etc…).
Que processos/mecanismos considera serem os mais necessários?

Questão III:
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Promover a animação dos territórios em que se inserem as infraestruturas e os equipamentos coletivos existentes.
Alargar o universo de destinatários das atividades sócio-culturais, tornando-as em mais um fator de inclusão social.
Criar e diversificar atividades lúdicas e culturais.
Conferir visibilidade ao património natural e cultural existente.
Valorizar o património integrando-o em iniciativas locais.
Preservar as tradições e símbolos culturais.
Identificar e valorizar as particularidades culturais locais.
Consolidar e divulgar as atividades culturais.
Envolver a população nas atividades e eventos de âmbito cultural.
Integrar a Política Cultural do município ao processo de desenvolvimento local (económico, social, político);
Promover a integração cultural/social no âmbito da vida quotidiana.
Estimular a formação cultural da população e dos agentes culturais municipais.
Estimular a apropriação cultural de espaços públicos (praças, ruas, jardins, etc.).
Descobrir e estimular o trabalho experimental das comunidades locais e de artistas não consagrados.
Possibilitar o acesso aos bens culturais e aos equipamentos.
Garantir infraestruturas para atividades culturais locais.
Criar uma rede de bibliotecas e serviços de leitura devidamente geridos e articulados.
Preservar e recuperar a documentação e memória local em suporte impresso do município.
Conceber e gerir estruturas que interpretem e valorizem o património histórico local.
Total

7%
8%
7%
6%
10%
9%
4%
5%
10%
3%
2%
3%
3%
4%
4%
6%
2%
3%
4%
100%
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23
25
23
21
31
29
13
16
31
9
7
11
10
14
13
19
7
11
12
325

A governação Municipal na área da cultura exige medidas e ações de intervenções estratégicas. Que ações considera serem as mais urgentes e
necessárias?

Questão IV:
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ANEXO II – Gráficos com as respostas ao questionário

ANEXO II

GRÁFICOS COM AS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO
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SIM

NÃO

31%

69%

Tem conhecimento de qual é a política cultural do atual
executivo da Câmara Municipal?
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Organizar, programar e promover eventos.

Criar e Gerir uma boa rede de serviços públicos de cultura.

Promover a diversidade cultural e a convivência urbana.

Estimular o emprego e a economia criativa e cultural.

Defender para a autarquia o protagonismo na oferta de atividades culturais.

Definir uma estratégia de proteção e divulgação do património cultural.

Motivar o associativismo e os grupos produtores de cultura.

Outra

2,4%

1,9%

6,8%

13,0%

16,9%

15,9%

17,4%

25,6%
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Quais considera serem os aspetos essenciais de uma Política Cultural
Municipal?

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

Articulação com as outras áreas de governação?

Criação de um Conselho Municipal de Cultura.

Definição de uma estratégia para a cultura a médio/longo prazo.

Elaboração de um diagnóstico transversal na área da cultura.

Promoção de um estudo sobre necessidades e práticas culturais.

Definição e implementação de uma estratégia de comunicação bidirecional
(interativa).

Auscultação das necessidades e desejos, e promover as propostas e ideias
dos cidadãos.

Outra
0,5%

5,6%

10,6%

16,2%

15,2%

14,1%

A governação Municipal na área da cultura exige processos e
mecanismos democráticos (…). Que processos/mecanismos
considera serem os mais necessários?
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19,7%

18,2%

Promover a animação dos territórios em que se inserem as infraestruturas e os…

Alargar o universo de destinatários das atividades sócio-culturais, tornando-as em…

Criar e diversificar atividades lúdicas e culturais.

Conferir visibilidade ao património natural e cultural existente.

Valorizar o património integrando-o em iniciativas locais.

Preservar as tradições e símbolos culturais.

Identificar e valorizar as particularidades culturais locais.

Consolidar e divulgar as atividades culturais.

Envolver a população nas atividades e eventos de âmbito cultural.

Integrar a Política Cultural do município ao processo de desenvolvimento local.

Promover a integração cultural/social no âmbito da vida quotidiana.

Estimular a formação cultural da população e dos agentes culturais municipais.

Estimular a apropriação cultural de espaços públicos (praças, ruas, jardins, etc.).

Descobrir e estimular o trabalho experimental das comunidades locais e de artistas…

Possibilitar o acesso aos bens culturais e aos equipamentos.

Garantir infraestruturas para atividades culturais locais.

Criar uma rede de bibliotecas e serviços de leitura devidamente geridos e articulados.

Preservar e recuperar a documentação e memória local em suporte impresso do…

Conceber e gerir estruturas que interpretem e valorizem o património histórico local.

4,0%

4,9%

4,3%

4,0%

3,4%

3,1%

2,8%

2,2%

2,2%

3,4%

3,7%

7,1%

9,5%

8,9%

9,5%
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7,7%

7,1%

6,5%

5,8%

A governação Municipal na área da cultura exige medidas e ações de
intervenções estratégicas. Que ações considera serem as mais urgentes e
necessárias?
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ANEXO III – Registo das Sessões: arqueologia | Museus | Património

ANEXO III

Registo das sessões
Arqueologia | Museus | Património
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Apenas esteve presente no local da sessão um elemento da Junta de Freguesia de Carregosa. Foi posteriormente enviado por correio eletrónico, a todas as Juntas de Freguesia, o guião e
solicitada a sua devolução preenchido, não tendo sido rececionado nenhum exemplar.

1

Junta de Freguesia de Carregosa

ENTIDADES PARTICIPANTES1

Fajões | Cesar | Carregosa

Junta de Freguesia de Fajões

14 de junho 2011

Arqueologia | Museus | Património
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6.

5.

4.

3.

2.

1.
-----

-----

Realizar
-----

Em que condições realizariam/repetiriam uma iniciativa desse género?
Repetir

-----

-----

Que recetividade teve junto da população?

-----

Que recetividade teve o projeto junto dos membros/associados?

-----

Que dificuldades sentiram na sua concretização?

-----

Quais os objetivos desse projeto?

NÃO

Já desenvolveram alguma iniciativa de proteção/valorização do património?
SIM

I – PROJETOS NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO
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11.

10.

9.

8.

7.
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

No espaço da freguesia identifica algum elemento patrimonial como necessitando de uma intervenção de caráter urgente?

-----

Algum dos locais referidos anteriormente possui uma importância simbólica para a população?

-----

Tem conhecimento de outros locais que entenda que devem ser identificados/inventariados como património histórico-cultural?

-----

Tem conhecimento de outros sítios que as tradições/lendas relacionem com vestígios de épocas antigas?

-----

Fajões
Cesar
Na freguesia, conhece algum local que esteja identificado/inventariado como sítio arqueológico/ património histórico-cultural?

II – CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO LOCAL

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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Carregosa

15.

14.

13.

12.

-----

Identifica algum tipo de equipamento, atualmente inexistente, que pudesse valorizar o património do concelho?

-----

Que tipo de intervenção considera que poderia valorizar, a curto prazo, o património do concelho?

-----

A existência de sítios com valor patrimonial representa uma vantagem para a Freguesia?

-----

O que considera como património arqueológico/histórico-cultural?

III – PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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Junta de Freguesia de São Roque | Comissão de Festas de S. Roque | Comissão Social da Freguesia de S. Roque |
Comissão de Festas de Bustelo | Junta de Freguesia de Macieira de Sarnes | Associação Amiguinhas do Artesanato
| Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo

ENTIDADES PARTICIPANTES

São Roque | Macieira de Sarnes | Nogueira do cravo

Junta de Freguesia de São Roque

28 de junho 2011

Arqueologia | Museus | Património

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

6.

5.

4.

3.

2.

1.

JF Macieira Sarnes – Não desenvolveram projetos deste âmbito.
Recolha de utensílios agrícolas predominantes na freguesia de Macieira de Sarnes;
JF S. Roque
- Recolha de cantares/teatros, em fase inicial, no âmbito do projeto “recordar é viver”.

NÃO

Realizar
-----

Em que condições realizariam/repetiriam uma iniciativa desse género?
Repetir

-----

JF S Roque – visita da população mais idosa ao espaço onde se encontram as peças recolhidas pela junta de freguesia.

Que recetividade teve junto da população?

-----

Que dificuldades sentiram na sua concretização?
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Carência de recursos humanos com conhecimento técnico para selecionar materiais preservar e definir objetivos e de meios financeiros para aquisição de peças.

Que dificuldades sentiram na sua concretização?

JF S. Roque - Preservação da memória das atividades da freguesia. Divulgar e preservar as profissões mais representativas da freguesia de S. Roque. Preservação e recolha do
“Património Imaterial” de S. Roque – “Recordar é Viver”
JF Nogueira do Cravo
Casa do Arco - Reabilitação de um edifício emblemático e de referência e criação de um espaço de interação cultural

Quais os objetivos desse projeto?

JF S Roque – Recolha de peças para constituição de um pequeno museu sobre o vidro e
calçado. Tem por base as profissões mais representativas da freguesia.
- Recolha de cantares/teatros, em fase inicial, no âmbito do projeto “recordar é viver”.
- Levantamento fotográfico das alminhas da freguesia.
JF Nogueira Cravo – Tentativa de valorização dos moinhos da Dorna. [Projeto parado
devido às obras da autoestrada].
Em curso, projeto em parceria com A NOZ, apresentado à ADRITEM, de requalificação e
reabilitação da CASA do ARCO, com vista a criar um “Centro de Cultura” em Nogueira do
Cravo.

Já desenvolveram alguma iniciativa de proteção/valorização do património?
SIM

I – PROJETOS NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

11.

10.

9.

8.

7.
Cruzeiro
Casa do Passadiço
Rua das lavadeiras (Casa família Alves)
Alminhas
Fontenários
Casas solarengas (Resende, Touto, Campobelo, Miranda,
Reis [inclui capela], Alves)
Canastros
Fossos escavados na terra

Lenda sobre o Lugar das Terças

Biblioteca antiga edifício Macicoop.
Engenho que os proprietário pretendem demolir com
parecer negativo da junta.

“Maison” (Casa da Família dos Alves) – Escultura em
Madeira

Minas do Pintor
Casa do Arco

-----

Quinta do Côvo embora os acessos a aproximem mais de
Oliveira.
Importância do centro Vidreiro enquanto espaço de
trabalho dos habitantes.

-----

Minas do Pintor

No espaço da freguesia identifica algum elemento patrimonial como necessitando de uma intervenção de caráter urgente?

Edifício Sindicato dos Vidreiros.
Quinta do Côvo

Algum dos locais referidos anteriormente possui uma importância simbólica para a população?

Túmulo do Conde do Côvo (cemitério)
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Lenda associada à Srª dos Prazeres.

Moinhos
Minas do Pintor
Capela Sr.ª Dos Prazeres
Casa do Arco
Fontenários – Fonte da Fontinha (antes da casa milionário)
Igreja

Tem conhecimento de outros locais que entenda que devem ser identificados/inventariados como património histórico-cultural?

Lendas sobre a construção da igreja.

Tem conhecimento de outros sítios que as tradições/lendas relacionem com vestígios de épocas antigas?

Sede do Sindicato dos Vidreiros
Casa dos Rebelos (Quinta / Capela de Samil)
Capela da Quinta do Côvo (alfaias)
Casa Magalhães (Costa Má)
Túmulo Conde do Côvo (Gaspar Lemos)
Fábrica de Vidros? Junto à rotunda dos caulinos.
Capela Velha de St. António (Bustelo)
Capela Nova de St. António (Bustelo)

S Roque
Macieira de Sarnes
Nogueira do Cravo
Na freguesia, conhece algum local que esteja identificado/inventariado como sítio arqueológico/ património histórico-cultural?

II – CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO LOCAL

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

15.

14.

13.

12.

JF Macieira Sarnes - Museu de cariz etnográfico.
JF Nogueira do Cravo - Museus de freguesia.
JF S. Roque - Museus do Vidro / Centro Interpretativo da Indústria do Vidro em Oliveira de Azeméis.

Identifica algum tipo de equipamento, atualmente inexistente, que pudesse valorizar o património do concelho?

Levantamento do património material e imaterial.
Reabilitação dos bens existentes.
Desenvolver um circuito de visitas pelas freguesias (roteiros patrimoniais).
Maior divulgação dos bens patrimoniais.
Reciclagem de mentalidades dos agentes culturais.

Que tipo de intervenção considera que poderia valorizar, a curto prazo, o património do concelho?

JF Macieira Sarnes - Sim. Promoção da freguesia graças à Case de Resende, por ser um bem patrimonial.
Elementos de referenciação

A existência de sítios com valor patrimonial representa uma vantagem para a Freguesia?

Antiguidade. Edifícios, estruturas industriais.
Bens que perduram ao longo do tempo (materiais e imateriais). Que já não existem e não são conhecidos pela generalidade da população.
Que são usufruídos pela sociedade.

O que considera como património arqueológico/histórico-cultural?

III – PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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Junta de Freguesia de Ossela | Grupo Cultural e Recreativo de Ossela | Comossela | Junta de Freguesia de Palmaz |
Junta de Freguesia de Pindelo

ENTIDADES PARTICIPANTES

Ossela | Palmaz | Pindelo

Junta de Freguesia de Ossela

14 de junho 2011

Arqueologia | Museus | Património

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Realizar
-----

Em que condições realizariam/repetiriam uma iniciativa desse género?
Repetir

-----

População sente a falta do espólio bibliográfico na Casa Museu.

Que recetividade teve junto da população?

-----

Que recetividade teve o projeto junto dos membros/associados?
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JF Ossela – Valorização moinhos Pedregulhal, capelas da freguesia.
JF Palmaz – Escola Soares Basto; margens do Caima; Recuperação da Fábrica de Papel do
Caima – Hotel Rural.
JF Pindelo – Moinhos.
[Intervenções realizadas por outras entidades/desejadas pelas juntas.]
Comossela, não referiram nenhuma.

NÃO

Falta de apoio financeiro. Ausência de uma orientação política de âmbito cultural por parte do MOA.

Que dificuldades sentiram na sua concretização?

Promoção das respetivas freguesias.

Quais os objetivos desse projeto?

JF Ossela – Intervenções pontuais na Casa Museu.
JF Palmaz – Levantamento dos espigueiros [António Afonso].
GCRO – Exposição comemorativa do centenário Ferreira de castro e material de
divulgação correspondente.

Já desenvolveram alguma iniciativa de proteção/valorização do património?
SIM

I – PROJETOS NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

11.

10.

9.

8.

7.
Sr.ª da Mó/Raposeira (penedo).
Ponte Velha
Espigueiros; tinturaria; fábrica de telha; ponte; Quinta
Bacelo; Casa das Pamplona; Quinta do Sobreiro; Igreja;
Capela S. Gonçalo; Capela S. João; Capela S. Piedade;
Capela S. Lourenço.

Lenda do poço da Moira.
Lenda da pedra com inscrição em Nespereira.

Mina de Exploração de ouro na encosta do bairro da
Fábrica de Papel.

-----

-----

-----

Casa Museu Ferreira castro (limpeza do espaço envolvente
e reposição biblioteca)

Parque Bento carqueja, zona do rio/açude, moinhos.

-----
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Lenda da grade de ouro – Pedra Má.
Lenda da Moura.

No espaço da freguesia identifica algum elemento patrimonial como necessitando de uma intervenção de caráter urgente?

-----

Algum dos locais referidos anteriormente possui uma importância simbólica para a população?

Mosteiro; Moinhos Predregulhal.

Pindelo

Moinhos; Igreja Velha; Capela Pinhão; Quinta da Estrada.

Tem conhecimento de outros locais que entenda que devem ser identificados/inventariados como património histórico-cultural?

Lendas/canções de desfolhada.
Lenda da Grade de ouro do crasto, associada ao rio.

Tem conhecimento de outros sítios que as tradições/lendas relacionem com vestígios de épocas antigas?

Castro = Grutas na vertente do Rio.
Capelas.
Mosteiro – Couço.
Capelas; linho; Igreja Velha; Capela Vermoím; Capela Sr:ª
da Fonte.
(Louça de Barro Preto; cestaria)

Ossela
Palmaz
Na freguesia, conhece algum local que esteja identificado/inventariado como sítio arqueológico/ património histórico-cultural?

II – CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO LOCAL

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

15.

14.

13.

12.

Auditório [no caso de Ossela integrado na construção de um centro escolar junto á Casa Museu), reabilitação de espaços de lazer na zona ribeirinha.

Identifica algum tipo de equipamento, atualmente inexistente, que pudesse valorizar o património do concelho?
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Valorizar a marca Ferreira de Castro. Criar e disponibilizar material de divulgação/informação sobre o património local. Aumentar a oferta de visitas na Casa Museu.

Que tipo de intervenção considera que poderia valorizar, a curto prazo, o património do concelho?

Importante, por possibilitar um aumento do potencial de atração turística. [Queixas de falta de promoção do património existente para captar turistas] Depende de cada caso.

A existência de sítios com valor patrimonial representa uma vantagem para a Freguesia?

Criação de identidade local independentemente da antiguidade. [espólio Ferreira de Castro]
Represente uma freguesia e que a caracterize nas suas várias vertentes. [tradições, modos de vida, vestígios palpáveis do passado]
O que foi deixado pelos antepassados nas diversas vertentes [idem] e confere identidade a um povo. [importância da sociedade civil na sua preservação/transmissão]

O que considera como património arqueológico/histórico-cultural?

III – PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

2

Não esteve presente nenhuma entidade desta freguesia.
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Junta de Freguesia de São Martinho da Gândara | Fábrica da Igreja de São Martinho da Gândara | Rancho
Folclórico de São Martinho da Gândara | Obra social de São Martinho da Gândara | JuviGândara | Junta de
Freguesia de Santiago de Riba-Ul

ENTIDADES PARTICIPANTES

São Martinho da Gândara | Santiago de Riba-Ul | Cucujães2

Junta de Freguesia de São Martinho da Gândara

07 de julho 2011

Arqueologia | Museus | Património

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

6.

5.

4.

3.

2.

1.

JF S. Martinho – Não desenvolveu mas sabe que existe um levantamento dos moinhos.
Ponderam a hipótese de requalificar as margens do Rio Negro para utilização pública na
área do lazer.
JF Santiago - Não.

NÃO

Maior apoio, logístico/administrativo do Município.

Em que condições realizariam/repetiriam uma iniciativa desse género?
Repetir

Realizar

Boa aceitação, que não impede alguns atos de vandalismo como foi o caso de um despejo de fossa no rio negro.

Que recetividade teve junto da população?

Boa adesão visto que os projetos são desenvolvidos em voluntariado.

Que recetividade teve o projeto junto dos membros/associados?
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Falta de incentivos à conservação do património; falta de utilização dos edifícios o que conduz à sua degradação; dificuldades burocráticas sentidas junto da Câmara nos processos de
licenciamento dentro de áreas de proteção de edifícios classificados.
Limpeza das margens do Rio Negro – Inexistência de alternativas de escoamento de resíduos líquidos por parte das indústrias / explorações agrícolas locais, fator este que prejudica e
reverte o trabalho desenvolvido pela JUVIGANDARA.
“Falta de sentimentos metálicos”

Que dificuldades sentiram na sua concretização?

Conservação e valorização do património existente.

Quais os objetivos desse projeto?

Juvigandara- Desenvolveram o fim de semana Cultural na escola de CasalDias, (sede do
grupo, cedida pela JF SMG), baseado na etnografia e tradições locais (mantiveram parte
do espólio etnográfico para organizar uma exposição de caráter permanente). Estão a
organizar aulas de música, e a desenvolver um projeto para a recuperação das alminhas
da Herdade e limpeza do Rio Negro. Colocam a hipótese de avançar com a recuperação
de alguns moinhos que têm vindo a inventariar.
Rancho Folclórico de SMG – com sede na Escola do Pardieiro, na qual realizam
pontualmente intervenções de salvaguarda e manutenção. Recuperação de trajes antigos
da zona de SMG, no âmbito da sua atividade.

Já desenvolveram alguma iniciativa de proteção/valorização do património?
SIM

I – PROJETOS NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

11.

10.

9.

8.

7.
- Ponte do Salgueiro e Calçada dos acessos; Ponte de
cavaleiros e alminhas das invasões francesas; Ponte da
central elétrica; Calçadas na zona de Figueiredo
- Casa do Visconde de Santiago que patrocinou a
construção da Escola do Cruzeiro; Casa dos Parreiras;
Quinta de Santiago; Quinta de Carcavelos; Casa de
Anselmo Brandão; Quinta do Comandante; Quinta das
Cortinhas; Edif. Da Associação de Socorros Mútuos
- Alminhas
- Capela Sr. da Campa

-----

-----

-----

- Convento na zona da ???
- Preservação de edifícios na quinta do Comandante
- Antiga Estrada Nacional 1
- Calçada na zona antiga de Figueiredo
- Ponte da central elétrica

Banda de Música

-----

-----

- Crastro » intervenção de limpeza.

Ponte de Cavaleiros
Quinta dos Parreiras

-----

No espaço da freguesia identifica algum elemento patrimonial como necessitando de uma intervenção de caráter urgente?

- Crasto

Algum dos locais referidos anteriormente possui uma importância simbólica para a população?

-Escola do Pardieiro (papel da Câmara deveria ser maior,
visto que é um legado que lhe foi entregue)
-Quinta do Formal (mantém uma série de equipamentos
agrícolas tradicionais)
- Calçada antiga (junto á Rosa Guimarães)
-Lourinhal (ponte antiga)
- Trajos do rancho folclórico

Tem conhecimento de outros locais que entenda que devem ser identificados/inventariados como património histórico-cultural?

-----

Tem conhecimento de outros sítios que as tradições/lendas relacionem com vestígios de épocas antigas?

- Crasto de Recarei (que se mantém bem conservado)
- Moinhos
- Casas de brasileiros: Quinta do Troncal; Casa D. Diva
Morais; Casa do Coronel; Casa Antiga Obra Social; Quinta
da Tília (N Sª do Brasil); quinta do Formal
- Igreja; Capelas de S. Lázaro e St André

São Martinho da Gândara
Santiago de Riba Ul
Na freguesia, conhece algum local que esteja identificado/inventariado como sítio arqueológico/ património histórico-cultural?

II – CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO LOCAL

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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Cucujães

A existência de sítios com valor patrimonial representa uma vantagem para a Freguesia?
O património em si não é mau, mas não deve ser um entreve ao desenvolvimento de projetos, se for preservado, devido á sobrecarga burocrática exigida pela
Câmara.

Que tipo de intervenção considera que poderia valorizar, a curto prazo, o património do concelho?
Essencialmente a manutenção do que existe. Em particular a limpeza do Castro de Recarei, moinhos em S. Martinho e algumas intervenções em edifícios no espaço
urbano.

Identifica algum tipo de equipamento, atualmente inexistente, que pudesse valorizar o património do concelho?
Não apontam nenhum, apontam para necessidade de conservação do que existe.
JF Santiago - Sugere a construção de réplicas de edifícios/monumentos mais emblemáticos das diversas freguesias e concentradas num único espaço na sede do
concelho.

13.

14.

15.
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O que considera como património arqueológico/histórico-cultural?
JF S Martinho -Tudo o que temos que seja antigo e conservado; que merece ser conservado; que deve ser transmitido de geração em geração;
JF Santiago - algo que é nosso, que caracteriza a região;
Identidade

12.

III – PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

3

Não esteve presente nenhuma entidade desta freguesia.
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Junta de Freguesia de Travanca | Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis | Junta de Freguesia de Madaíl

ENTIDADES PARTICIPANTES

Travanca | Oliveira de Azeméis | Madaíl | Macinhata da Seixa3

Arquivo Municipal

12 de julho 2011

Arqueologia | Museus | Património

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

6.

5.

4.

3.

2.

1.
JF Travanca – Não
JF Oliveira – Não

JF Madaíl – Recuperação do edifício da antiga escola para Sede da Junta de Freguesia;
diligências no âmbito da recuperação da Ponte do Manica.

Realizar
-----

Em que condições realizariam/repetiriam uma iniciativa desse género?
Repetir

-----

-----

Que recetividade teve junto da população?

-----

Que recetividade teve o projeto junto dos membros/associados?

-----

Que dificuldades sentiram na sua concretização?

Instalação Sede da Junta

Quais os objetivos desse projeto?

NÃO

Já desenvolveram alguma iniciativa de proteção/valorização do património?
SIM

I – PROJETOS NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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11.

10.

9.

8.

7.
- Moinhos
- Casa Castelo – Casa da Malaposta
- Quinta do Outeiro (?)
- Represas
- Tanques
- Fontes (Damonde – Cascata de St
António)
- Edifício da Junta

- Ponte Manica
- Casa hospital
- Casa das Camélias
- Cruzeiros (um deles foi removido para a
Igreja e outro para o cemitério)
- Moinhos (Manica/Ginete/Ruivo)
- Casa do Rego
- Casa das Cambreiras

-----

Hospital de Madaíl

-----

-----

Casa Castelo

-----

- Capela N.ª Sr.ª das Flores

- Ponte do Manica

- Edifício Mercantil
- Palacete Amarelo (Manuel Brandão)

-----

-----

No espaço da freguesia identifica algum elemento patrimonial como necessitando de uma intervenção de caráter urgente?

-----

Algum dos locais referidos anteriormente possui uma importância simbólica para a população?

-----

-----

-----

-----

Tem conhecimento de outros locais que entenda que devem ser identificados/inventariados como património histórico-cultural?

-----

Tem conhecimento de outros sítios que as tradições/lendas relacionem com vestígios de épocas antigas?

- Arquivo Municipal
- Palacete Amarelo (Manuel Brandão)
- Quinta de Cidacos
- Moinhos

Oliveira de Azeméis
Travanca
Madaíl
Na freguesia, conhece algum local que esteja identificado/inventariado como sítio arqueológico/ património histórico-cultural?

II – CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO LOCAL

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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Macinhata da Seixa

15.

14.

13.

12.

Não. Defendem a manutenção dos equipamentos já existentes a funcionar.

Identifica algum tipo de equipamento, atualmente inexistente, que pudesse valorizar o património do concelho?

- Requalificação da La Salette.
- Requalificação Sr.ª das Flores.

Que tipo de intervenção considera que poderia valorizar, a curto prazo, o património do concelho?

- Sim através da sua preservação.
- Sim desde que seja feita a sua preservação, pois caso contrário torna-se pouco atrativo para os habitantes e visitantes.
- A sua degradação poderá ser considerada uma desvantagem.

A existência de sítios com valor patrimonial representa uma vantagem para a Freguesia?

- Tudo o que é antigo e foi preservado. (JF Madaíl)
- História da Freguesia que é transmissível aos descendentes (JF Travanca)
- Necessidade de reconstruir o passado para viver o futuro (JF Oliveira)

O que considera como património arqueológico/histórico-cultural?

III – PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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4

Não esteve presente nenhuma entidade desta freguesia.

Junta de Freguesia de Ul | Junta de Freguesia de Pinheiro da Bemposta

ENTIDADES PARTICIPANTES

Ul | Pinheiro da Bemposta | Loureiro4

Junta de Freguesia de Ul

29 de junho 2011
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Arqueologia | Museus | Património

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

6.

5.

4.

3.

2.

1.

JF Ul – Possibilidade de instalação de um espaço expositivo na antiga escola primária de
Ouriçosa. Hipótese da fotografia antiga da freguesia ou de escola antiga. [Se for resolvida
a questão da cedência a uma associação de fora da freguesia]

NÃO

JF Ul – Necessidade de avaliar o modelo de gestão do PTM, no final do ano.

Em que condições realizariam/repetiriam uma iniciativa desse género?
Repetir
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-JF Pinheiro da Bemposta – Tendo um espaço apropriado e meios logísticos a realização
de uma exposição sobre as alfaias agrícolas tradicionais.

Realizar

Impacto positivo quando os projetos apelam à memória local, mas sem conseguirem agarrar a recetividade / participação da população nos trabalhos necessários ao
desenvolvimento dos projetos.

Que recetividade teve junto da população?

-----

Que recetividade teve o projeto junto dos membros/associados?

Falta de apoio financeiro. Falta de tempo e disponibilidade para acompanhar mais de perto estes projetos.

Que dificuldades sentiram na sua concretização?

JF Ul – dinamização da freguesia e aproximação da população ao PTM. Promoção de referências e memórias de Ul.

Quais os objetivos desse projeto?

JF Ul – dinamização do PTM através da concentração de atividades no espaço do parque.
(Intervenções de voluntariado, na vedação do parque e limpeza da rota dos moleiros.)
JF Pinheiro Bemposta – inventário das alfaias litúrgicas da igreja e reabilitação da
Bemposta.

Já desenvolveram alguma iniciativa de proteção/valorização do património?
SIM

I – PROJETOS NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades
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11.

10.

9.

8.

7.
Cruzeiro do Sr. Coberto
Srª da Ribeira
Bemposta
Pelourinho
Casa da Fonte Chãs (inclui capela privativa)
Fonte da Bemposta
Quinta do Barral
Casa da Malaposta
Igreja
Moinhos do Caldeirão
Moinho de …

-----

-----

-----

-----

Linha do vale do Vouga
Bemposta

-----

-----

Reabilitação das Escolas Primárias (devolutas) em prol da
comunidade local (âmbito cultural)

Casa de Fonte Chãs

-----

No espaço da freguesia identifica algum elemento patrimonial como necessitando de uma intervenção de caráter urgente?

Linha do vale do Vouga
Miliário
Parque Temático molinológico
Castro de Ul

Algum dos locais referidos anteriormente possui uma importância simbólica para a população?

-----

Tem conhecimento de outros locais que entenda que devem ser identificados/inventariados como património histórico-cultural?

-----

Tem conhecimento de outros sítios que as tradições/lendas relacionem com vestígios de épocas antigas?

Alminhas
Terminus Augustal
Castro

Ul
Pinheiro Bemposta
Na freguesia, conhece algum local que esteja identificado/inventariado como sítio arqueológico/ património histórico-cultural?

II – CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO LOCAL

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades
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Loureiro

15.

14.

13.

12.
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Um museu que reunisse o que existe de melhor nas freguesias sobretudo no âmbito da história/etnografia. A título de exemplo “Museu com 19 salas representativas das respetivas
19 freguesias”.

Identifica algum tipo de equipamento, atualmente inexistente, que pudesse valorizar o património do concelho?

----

Que tipo de intervenção considera que poderia valorizar, a curto prazo, o património do concelho?

Sim, sem reservas, uma vez que favorecem a visita às freguesias e a sua divulgação.

A existência de sítios com valor patrimonial representa uma vantagem para a Freguesia?

Edifícios antigos com uma função civil ou religiosa.
Coisas físicas que perpetuam o passado.

O que considera como património arqueológico/histórico-cultural?

III – PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

Plano Municipal da Cultura
Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

ANEXO IV – Registo das Sessões: Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas

ANEXO IV

Registo das Sessões
Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas
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Junta de Freguesia de Carregosa

ENTIDADES PARTICIPANTES

Grupo1: Fajões | Cesar | Carregosa

Local: Junta de Freguesia de Carregosa

28 de junho 2011
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Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

5.

4.

3.

2.

1.

Anfiteatro
x Outros: sala de leitura

x

x
x
x

Teatro
Música
Dança
Ação de formação
Escultura
Pintura
Outras:

x Costumes e Tradições

Concerto de Natal, Exposições de artistas da terra, Mercado à
moda antiga, Concentração de carros antigos, Feira do Livro,
Espetáculos, Férias Desportivas, Festas Populares

Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

Que meios usam na divulgação dessas atividades?
Cartazes
x Jornais Locais/Regionais
x Redes Sociais (Facebook, Twitter)
x Outros: Igreja

x Folhetos

Exposições de artistas da terra, Concerto de natal e Festas
populares

Qual a iniciativa realizada com maior recetividade junto da população?

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
Outras:

Em que âmbito/área cultural se inserem?

Cesar
x Auditório 600 lugares
x Salão Nobre 100 lugares
x Sala Polivalente 20 lugares

Que projetos/eventos/atividades são desenvolvidos por essa instituição?

Auditório:
Salão Nobre:
Sala Polivalente:
Anfiteatro:
Outros:

Fajões
Quais os espaços culturais existentes na freguesia?

I – PROJETOS CULTURAIS

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades
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Outros:
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x Cartazes
x Jornais Locais/Regionais
x Redes Sociais (Facebook, Twitter)

Folhetos

Tudo que envolve teatro e música local

Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
x Outras: Restauro de igrejas
x
x
x
x

x Costumes e Tradições

URATE – Ciências, Peddy Paper, formação de pintura e bordados,
grupo de teatro adultos, jovens, crianças, danças, festival da
juventude em julho e revista quadrimestral

x Outros: salão convívio c/ camarins e bar 60 lugares

Anfiteatro ao ar livre

x Auditório 300 lugares
x Salão Nobre 25 lugares
x Sala Polivalente ou ar livre c/ palco 24m de frente

Carregosa

9.

8.

7.

6.
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
x Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

x Questões económicas

Painel digital

Nenhum

Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

Carregosa

Muito importante para haver acesso a um maior número
de pessoas.
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Importante mas as datas devem ser bem estudadas para
não coincidirem. Agenda cultural trimestral

Na vossa opinião qual a importância da existência de uma agenda global de promoção e divulgação de todas as atividades culturais do concelho? Porque?

Painéis eletrónicos e cartazes

Quais os meios publicitários julgam necessários/essenciais à divulgação de iniciativas culturais da Freguesia?

Grandes concertos e espetáculos (peças de teatro)
também ao ar livre (descentralizar alguns dos realizados
na cidade) .

Que outros projetos/eventos/atividades gostariam que se realizassem na Freguesia?

Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

Fajões
Cesar
Quais as causas/barreiras que impedem a realização de outras ações culturais?

II – OUTRAS VARIANTES

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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Junta de Freguesia de Macieira de Sarnes; ADEC-MS; Associação Amiguinhos do Artesanato; Sociedade
Columbófila; Junta de Freguesia de S. Roque; Comissão de Festas de S. Roque; Comissão de Festas de
Bustelo; Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo e Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo

ENTIDADES PARTICIPANTES

Grupo2: Macieira de Sarnes | S. Roque | Nogueira do Cravo

Local: Junta de Freguesia de Macieira de Sarnes

14 de junho 2011

Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

5.

4.

3.

2.

1.
Sala Polivalente
Anfiteatro
Outros:

x Auditório
x Salão Nobre

Teatro
x Música
Dança
Ação de formação
Escultura
Pintura
Outras: Leitura, literatura e cinema

Folhetos
x Cartazes

Jornais Locais/Regionais
x Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

Folhetos

Jornais Locais/Regionais
x Redes Sociais (Facebook, Twitter)
x Outros: Igreja

Festas Populares

x Cartazes

Que meios usam na divulgação dessas atividades?

Festas Populares

Qual a iniciativa realizada com maior recetividade junto da população?

x Costumes e Tradições

Teatro
x Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
x Escultura
Pintura
Outras:

Festas do Padroeiro, festival de Folclore, atividades
culturais diversas

S. Roque

x Costumes e Tradições

Em que âmbito/área cultural se inserem?

Feirinha

Que projetos/eventos/atividades são desenvolvidos por essa instituição?

Anfiteatro
x Outros: Pavilhão

x Salão Nobre:
x Sala Polivalente:

Auditório:

Macieira de Sarnes
Quais os espaços culturais existentes na freguesia?

I – PROJETOS CULTURAIS
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Auditório
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x Outros: Igreja e carro c/ megafone

Redes Sociais (Facebook, Twitter)

x Jornais Locais/Regionais

Cartazes

x Folhetos

Festas Populares

Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
x Escultura
x Pintura
Outras: Festas

x Costumes e Tradições

Feirinha, Festas do Pedroeiro, Pintura, Escultura

Sala Polivalente
Anfiteatro
Outros:

x Salão Nobre

Nogueira do Cravo

9.

Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

X Falta de divulgação
X Falta de espaços culturais
X Desinteresse

Questões económicas

Nogueira do Cravo

Entende-se fundamental para que todas as populações
tenham acesso á informação

Entende-se fundamental para que todas as populações
tenham acesso á informação
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Entende-se fundamental para que todas as populações
tenham acesso á informação

Na vossa opinião qual a importância da existência de uma agenda global de promoção e divulgação de todas as atividades culturais do concelho? Porque?

Agenda cultural

Quais os meios publicitários julgam necessários/essenciais à divulgação de iniciativas culturais da Freguesia?

8.

Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

X Questões económicas

Que outros projetos/eventos/atividades gostariam que se realizassem na Freguesia?

Falta de divulgação
X Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

X Questões económicas

7.

6.

Macieira de Sarnes
S. Roque
Quais as causas/barreiras que impedem a realização de outras ações culturais?

II – OUTRAS VARIANTES

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades
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Junta de Freguesia de Pindelo; Centro Cultural e Recreativo de Pindelo, Grupo Folclórico Juventude Santa
Maria de Pindelo; Pindelo-Associação Recreativa Cultural; Comossela-Comissão de Melhoramentos de
Ossela

ENTIDADES PARTICIPANTES

Grupo3: Pindelo | Ossela | Palmaz

Local: Junta de Freguesia de Pindelo

21 de junho 2011

Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

5.

4.

3.

2.

1.
Auditório
Sala Polivalente
Anfiteatro
Outros:

x Salão Nobre

x
x
x
x

Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros: Pág net (PARC), Jornal local “Pinhãozinho”

Que meios usam na divulgação dessas atividades?

Carnaval

Ossela

Teatro
Música
x Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
x Pintura
Outras:

x Costumes e Tradições

Folclore Pauliteiros

Outros:

x Redes Sociais (Facebook, Twitter)

Jornais Locais/Regionais

x Cartazes

Folhetos

Pauliteiros

Qual a iniciativa realizada com maior recetividade junto da população?

x
x

x
x

Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
Outras: Restauro de Igrejas

x Costumes e Tradições

Em que âmbito/área cultural se inserem?

Carnaval, Folclore, Escultura, Pintura, Janeiras, Poesia,
Grupo concertinas, Banda

Que projetos/eventos/atividades são desenvolvidos por essa instituição?

Anfiteatro:
Outros: Salão Paroquial

x Salão Nobre:
x Sala Polivalente: 300 lugares

Auditório:

Pindelo
Quais os espaços culturais existentes na freguesia?

I – PROJETOS CULTURAIS

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades
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Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
Outras:

Auditório
Salão Nobre
Sala Polivalente
Anfiteatro
Outros:

Palmaz

9.

Rádio Voz do Caima e criação de uma plataforma no site
do Município

-----

-----

Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

Palmaz

Fundamental a existência de uma agenda cultural

Muito importante a existência de uma agenda cultural

-----
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Na vossa opinião qual a importância da existência de uma agenda global de promoção e divulgação de todas as atividades culturais do concelho? Porque?

Divulgação na igreja e Rádio AzFm

Quais os meios publicitários julgam necessários/essenciais à divulgação de iniciativas culturais da Freguesia?

8.

Falta de divulgação
x Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
x Outras: Anfiteatro ao arlivre

Que outros projetos/eventos/atividades gostariam que se realizassem na Freguesia?

x Questões económicas

x Questões económicas

Pindelo
Ossela
Quais as causas/barreiras que impedem a realização de outras ações culturais?

7.

6.

II – OUTRAS VARIANTES

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

5

Não estiveram presentes representantes das Juntas de Freguesia de Cucujães e São Martinho da Gândara.

Sociedade S. Vicente Paulo e Santiago; Junta de Freguesia de Santiago de Riba-Ul

ENTIDADES PARTICIPANTES5
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Grupo4: Santiago de Riba-Ul | S. Martinho da Gândara | Cucujães

Junta de Freguesia Santiago de Riba-Ul

6 de julho 2011

Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

5.

4.

3.

2.

1.
Sala Polivalente:
Outros:

x Anfiteatro: ar livre 1000 lugares

Costumes e Tradições
Teatro
x Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
x Pintura
x Outras: Leitura, literatura e cinema

Julho Cultural, Feira do Livro, Ciclo de cinema sénior,
Exposições

x
x
x
x

Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

Que meios usam na divulgação dessas atividades?

Mostra gastronómica/Feirinha

Outros:

x Cartazes
x Jornais Locais/Regionais
x Redes Sociais (Facebook, Twitter)

Folhetos

Julho Cultural

Qual a iniciativa realizada com maior recetividade junto da população?

Teatro
x Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
x Escultura – em madeira
x Pintura
Outras:

x Costumes e Tradições

Em que âmbito/área cultural se inserem?

Festa de Santiago, Mostra Gastronómica/Feirinha, Banda
de Música (concertos)

Cucujães
x Auditório: 130 lugares
x Salão Nobre: 60 lugares

Que projetos/eventos/atividades são desenvolvidos por essa instituição?

x Anfiteatro: ar livre com palco
x Outros: Salão Paroquial 150 lugares

Sala Polivalente:

x Salão Nobre: 150 lugares

Auditório:

Santiago de Riba-Ul
Quais os espaços culturais existentes na freguesia?

I – PROJETOS CULTURAIS
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Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

-----

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
Outras:

-----

Auditório:
Salão Nobre:
Sala Polivalente:
Anfiteatro:
Outros:

São Martinho da Gândara

9.

8.

7.

6.
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

x Questões económicas

-----

Painéis publicitários e publicação trimestral da freguesia

-----

-----

Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

São Martinho da Gândara

Muita

Muita

-----
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Na vossa opinião qual a importância da existência de uma agenda global de promoção e divulgação de todas as atividades culturais do concelho? Porque?

Cartazes, facebook, boca-a-boca

Quais os meios publicitários julgam necessários/essenciais à divulgação de iniciativas culturais da Freguesia?

Dinamização do anfiteatro

Que outros projetos/eventos/atividades gostariam que se realizassem na Freguesia?

Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
x Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
x Outras: Burocracia

Santiago de Riba-Ul
Cucujães
Quais as causas/barreiras que impedem a realização de outras ações culturais?

II – OUTRAS VARIANTES

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura
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Junta de Freguesia de Travanca; Associação de Solidariedade Social de Travanca; Turma da BolaAssociação Recreativa Cultural e Desportiva ; Junta de Freguesia de Macinhata da Seixa; Rancho
Folclórico-Grupo Musical Macinhatense; Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis; Associação
Recreativa e Cultural da Escravilheira; Grupo Oliveirense de Teatro Amador-Gota; Grupo Coral e Cénico
La-Salette.

ENTIDADES PARTICIPANTES

Grupo5: Oliveira de Azeméis | Macinhata da Seixa | Travanca | Madail

Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis

16 de junho 2011

Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas
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5.

4.

3.

2.

1.
Auditório:

Anfiteatro:
x Outros: Centro Social 130 lugares

x Salão Nobre: 120 lugares
x Sala Polivalente: GMM 200 lugares

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
Outras:

Festas do padroeiro, folclore e teatro

x
x
x
x
x

Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros: Igreja

Auditório:

Jornais Locais/Regionais

x Redes Sociais (Facebook, Twitter)
x Outros: Igreja

Jornais Locais/Regionais

Folhetos
x Cartazes

Marchas populares, atletismo e semana da
juventude

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
x Pintura
Outras:

x
x
x
x

Fado, semana da Juventude, marchas,
turma da bola, artes, pinturas e bordados

Anfiteatro:
x Outros: Salão Paroquial; ACT 70 lugares

Folhetos

x Redes Sociais (Facebook, Twitter)
x Outros: Igreja

Travanca

x Salão Nobre: 30 lugares
x Sala Polivalente: 100 lugares

x Cartazes

Que meios usam na divulgação dessas atividades?

Festas de La-Salette e Mercado à moda
antiga

Qual a iniciativa realizada com maior recetividade junto da população?

Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
x Outras: restauro de igrejas

x Costumes e Tradições
x Teatro
x Música – Banda/orquestra juvenil
x
x
x
x

Folclore, desfolhada, concurso de pesca,
teatro

Em que âmbito/área cultural se inserem?

Festival de Teatro Gota, Festaz, Aniversário Gota,
Mercado à moda antiga, Grupo Coral La-Salette

Que projetos/eventos/atividades são desenvolvidos por essa instituição?

CERCIAZ sala c/ palco 300 lugares; Lar Pinto Carvalho
sala c/ palco 200 lugares; BVOA salão 200 lugares.

x Anfiteatro: 198 lugares
x Outros: Associação da Escravilheira; GRACC,

Sala Polivalente:

x Auditório: 198 lugares
x Salão Nobre:

Oliveira de Azeméis
Macinhata da Seixa
Quais os espaços culturais existentes na freguesia?
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Auditório:
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Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

x Cartazes

Folhetos

Festas de S. Mateus

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
x Outras: Festas

Festas do grupo da Igreja e da comissão
fabriqueira

Sala Polivalente:
Anfiteatro:
x Outros: Salão Paroquial 120 lugares

x Salão Nobre: 80 lugares

Madaíl

9.

8.

7.

6.
Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
x Outras: Televisão
-----

-----

Site do Município, painéis eletrónicos e
imprensa

Site do Município, painéis eletrónicos,
imprensa e Agenda Cultural

Site Municipal, Painéis eletrónicos,
Imprensa

-----

Falta de tempo
Desadequação de horário
x Outras: Televisão

x Desinteresse

Falta de espaços culturais

x Falta de divulgação

Questões económicas

Madaíl

Fundamental a existência de uma agenda
cultural

Fundamental a existência de uma agenda
cultural

Fundamental a existência de uma agenda
cultural
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Muito importante

Na vossa opinião qual a importância da existência de uma agenda global de promoção e divulgação de todas as atividades culturais do concelho? Porque?

Site do Município, painéis eletrónicos e
imprensa

Quais os meios publicitários julgam necessários/essenciais à divulgação de iniciativas culturais da Freguesia?

Marchas Populares

Travanca
Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
x Outras: Televisão

Que outros projetos/eventos/atividades gostariam que se realizassem na Freguesia?

Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
x Outras: Televisão

x Questões económicas

Oliveira de Azeméis
Macinhata da Seixa
Quais as causas/barreiras que impedem a realização de outras ações culturais?

II – OUTRAS VARIANTES
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Orfeão de Loureiro; Clube Desportivo de Loureiro; Banda de Música de Loureiro; Teatro Amador de
Loureiro; ARCL; Godesteu-Associação Cultural; Comissão Social de Freguesia, Assembleia de Freguesia e
Junta de Freguesia de Loureiro.

ENTIDADES PARTICIPANTES

Grupo6: Loureiro | Pinheiro da Bemposta | Ul

Local: Junta de Freguesia de Loureiro

22 de junho 2011

Artes | Espetáculos | Atividades Lúdicas
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5.

4.

3.

2.

1.
Auditório
Salão Nobre
Sala Polivalente
Anfiteatro
Outros:

Pinheiro da Bemposta

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
Outras:

x
x
x
x

Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros: Internet/ Igreja

Que meios usam na divulgação dessas atividades?

Arraial da Alumieira, Aniversário de Loureiro a vila
Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

Qual a iniciativa realizada com maior recetividade junto da população?

Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
x Pintura
Outras:

x Costumes e Tradições
x Teatro
x Música – Banda/orquestra juvenil

Em que âmbito/área cultural se inserem?

Concertos, Teatro, Poesia, Encontro de Coros, Mostra de
artesanato, Pintura, Tapeçaria, Exposições de Autores
locais

Que projetos/eventos/atividades são desenvolvidos por essa instituição?

Sala Polivalente:
Anfiteatro:
x Outros: Salão Paroquial

x Auditório: 150 lugares
x Salão Nobre: 50 lugares

Loureiro
Quais os espaços culturais existentes na freguesia?

I – PROJETOS CULTURAIS

Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

Plano Municipal da Cultura

Município de Oliveira de Azeméis | 54

Folhetos
Cartazes
Jornais Locais/Regionais
Redes Sociais (Facebook, Twitter)
Outros:

Costumes e Tradições
Teatro
Música – Banda/orquestra juvenil
Dança
Ação de formação
Escultura – em madeira
Pintura
Outras:

Auditório
Salão Nobre
Sala Polivalente
Anfiteatro
Outros:

Ul

9.

8.

7.

6.
Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

Questões económicas
Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
Desinteresse
Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

Ul

Muito importante a existência de uma agenda cultural
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Na vossa opinião qual a importância da existência de uma agenda global de promoção e divulgação de todas as atividades culturais do concelho? Porque?

Plataforma e agendamento atempado das atividades

Quais os meios publicitários julgam necessários/essenciais à divulgação de iniciativas culturais da Freguesia?

Descentralização do Festival da Juventude e um Festival
Gastronómico

Que outros projetos/eventos/atividades gostariam que se realizassem na Freguesia?

Falta de divulgação
Falta de espaços culturais
x Desinteresse
x Falta de tempo
Desadequação de horário
Outras:

x Questões económicas

Loureiro
Pinheiro da Bemposta
Quais as causas/barreiras que impedem a realização de outras ações culturais?

II – OUTRAS VARIANTES
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ANEXO V – Guião aplicado nas sessões: Bibliotecas

ANEXO V

Guião aplicado nas Sessões
Bibliotecas
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BIBLIOTECAS
1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. A instituição tem alguma biblioteca?
□ Sim (Se sim, continue a preencher o questionário.)

□ Não (Se não, avance para o Ponto n.º 10)

1.2. A biblioteca está subordinada a alguma outra instituição?
□ Sim

□ Não

Se sim, qual?
_______________________________________________________________________________
1.3. Nome da biblioteca
_______________________________________________________________________
1.4. Nome do responsável pela biblioteca
________________________________________________________
1.5. Endereço completo
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Telefone:________________ Fax:____________________
E-mail: ____________________________________

2 – DADOS DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA

2.1. Qual o ano da implantação/inauguração: _________________
2.2. Quais os dias de funcionamento:

□ SEG □ TER □ QUA □ QUI □ SEX
□ Manhã

2.3. Quais os horários de funcionamento (de segunda a sexta):

□ Manhã

2.4. Quais os horários de funcionamento (sábados e domingos):

□ SÁB

□ Tarde
□ Tarde

□ DOM

□ Noite
□ Noite

2.5. Qual o número médio de utilizadores por mês:
□ Até 50

□ De 51 a 100

□ De 101 a 200

□ De 201 a 300

□ Mais de 300

2.6. Qual a faixa etária do público atendido pela biblioteca?
□ Crianças [até 11 anos]
□ Adultos [25 a 60 anos]

□ Adolescentes [12 a 18 anos]

□ Jovens [19 a 24 anos]

□ Terceira Idade [acima de 60 anos]
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3. INSTALAÇÕES / ESTRUTURA FÍSICA

3.1. O edifício da biblioteca é:
□ Próprio da instituição □ Alugado □ Outro:
_________________________________________________
3.2. Qual é a área, em metros quadrados? __________ m2
3.3. A localização da biblioteca é estratégica para o acesso dos utilizadores?
□ Sim

□ Não

Considerações:
_____________________________________________________________________________
3.4. A biblioteca funciona num espaço adequado ou inadequado?
□ Adequado

□ Inadequado

Considerações:
___________________________________________________________________________
3.5 A biblioteca oferece serviços fora da sua sede?
□ Sim

□ Não.

Quais?
___________________________________________________________________________________

4. RECURSOS HUMANOS
4.1. Do total de pessoas que trabalham na biblioteca, descreva o número de pessoas pelo nível técnico.
FORMAÇÃO TÉCNICA

N. DE FUNCIONÁRIOS

N. DE VOLUNTÁRIOS

Com formação
Sem formação

5. SOBRE A COLEÇÃO

5.1 Quantos volumes tem a biblioteca?
□ Até 100 volumes

□ De 100 até 250 volumes

□ De 501 a 1000 volumes

□ De 251 a 500 volumes

□ De 1001 a 2000 volumes

□ Mais de 2000 volumes

5.2 Qual a opção mais utilizada na aquisição dos documentos:
□ Compra

□ Doação

□ Permuta

□ Outros ________________________

5.3 A coleção da biblioteca está registada em:
□ Ficheiro informático □ Livro de inventário adaptado □ Não está registada
□ Outro_________________
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6. EQUIPAMENTOS

6.1 Dos equipamentos abaixo indicados, quais os que a biblioteca possui?
□ TV

□ Vídeo/DVD

□ Computador

□ Impressora

□ Aparelhagem

□ Gravador de CD-

ROM
□ Gravadora de DVD

□ Scanner

□ Outros. Quais?___________________________________

6.2 Quantos computadores a biblioteca possui? ______________
6.3 Que funções da biblioteca estão informatizadas?
□ Aquisição

□ Tratamento técnico

□ Pesquisa

□ Empréstimo de leitura

□ Outros

_______________
6.4 Que sistema de informatização é utilizado na biblioteca?
□ Próprio

□ Outro. Qual?___________________________________________

6.5 A biblioteca presta serviço de acesso à INTERNET para seus utilizadores?
□ Sim

□ Não

7. SERVIÇOS PRESTADOS PELA BIBLIOTECA

7.1. Quando as pessoas vêm à biblioteca geralmente é para:
□ Pesquisa escolar

□ Pesquisa em geral

□ Leitura em geral

7.2. Qual é o tipo de acesso do utilizador às estantes? □ Aberto
7.3. A biblioteca faz empréstimo domiciliário? □ Sim

□ Lazer
□ Fechado

□ Não

7.4. Em média, quantos empréstimos domiciliares a biblioteca faz por mês?
7.5. Qual (quais) desta(s) atividade(s) a biblioteca oferece regularmente?
□ oficinas

□ horas do conto

□ Mostras de filmes

□ cursos/seminários/debates

□ exposições □ outras atividades.
Quais?_________________________________________________________________

8. GESTÃO DA BIBLIOTECA

8.1 A biblioteca desenvolve atividades conjuntas ou em parceria com:
□ Associações/Coletividades locais

□ Escola[s] pública[s] da região

□ Escola[s] particular[es] da

região
□ Organismos públicos

□ Instituições culturais/Museus/Bibliotecas

□ Artistas, artesãos, talentos locais

□ Universidades

□ Não desenvolve atividades conjuntas

□ Outra[s] instituição[ões]:
_________________________________________________________________
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9. PROGRAMAÇÃO DA BIBLIOTECA

9.1 As atividades desenvolvidas na biblioteca têm como objetivo:
□ A formação de grupos de leitores e/ou escritores
□ A formação de educadores e/ou artistas e/ou mediadores culturais
□ A aprendizagem de técnicas artísticas e/ou literárias
□ A inclusão de temas ligados à cultura local, à história de vida das pessoas e de sua comunidade nas
práticas culturais e educativas
□ O conhecimento de modos de fazer, práticas culturais e artísticas característicos da comunidade
□ O registro e a documentação de práticas culturais tradicionais, artísticas e/ou modos de fazer
característicos da comunidade
□ A divulgação de práticas culturais e artísticas da comunidade
□ Outro[s] aspeto[s]. Qual[is]?
______________________________________________________________

9.2. Indique atividades que poderão ser aperfeiçoadas ou criadas.
_____________________________________________________________________________________

10. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE APOIO

10.1. A instituição/biblioteca já apresentou alguma candidatura/apoio a programas de promoção do
livro e da leitura?
□ Sim

□ Não

10.2. Em caso afirmativo, cite o nome e a procedência do apoio:
_____________________________________________________________________________________
10.3. O apoio ocorreu por atribuição de recursos:

□ financeiros

□ materiais

11. AÇÕES DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA

11.1. Já desenvolveram alguma iniciativa/projeto de promoção do livro e da leitura?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11.2. Quais os objetivos dessa iniciativa/projeto?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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11.3. Que dificuldades sentiram na sua concretização?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11.4. Que recetividade teve a iniciativa/projeto junto dos membros/associados?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11.5. Que recetividade teve junto da população?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11.6. Em que condições realizariam/repetiriam uma iniciativa/projeto desse género?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Obrigada pela participação!

Município de Oliveira de Azeméis | 61

Plano Municipal da Cultura
Relatório das Sessões temáticas de trabalho com a participação das Juntas de Freguesia, Associações e Coletividades

ANEXO VI – Guião aplicado nas sessões: Arquivos

ANEXO VI

Guião aplicado nas Sessões
Arquivos
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ARQUIVOS

1- Produzem documentação?
Sim
Não
2- Indique a data de início de produção: ___/___/___
3- Qual o tipo de documentação produzida?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________

4- Como é que a documentação é acondicionada?
Pastas
Caixas
Maços
Rolos
Outro (especifique): _____________________________________________
5- Fazem algum tipo de registo da documentação?
Sim (especifique): _______________________________________________
Não
6- Qual o estado de conservação?
Bom
Razoável
Mau
7- Quando os documentos deixam de ser necessários, qual o tratamento que lhes
dão?
Arquivamento
Eliminação
Outra situação (especifique): ______________________________________
8- Em que local a documentação é arquivada?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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9- Quando a documentação é arquivada, mantêm o mesmo acondicionamento?
Sim
Não (especifique): _______________________________________________
10- A documentação arquivada encontra-se organizada?
Sim
Não
11- Qual o estado de conservação da documentação arquivada?
Bom

Razoável
Mau
12- Como procedem à selecção da documentação a eliminar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________

13- De que forma eliminam a documentação?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________

14- Qual o destino da documentação eliminada?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
15- Estão interessados em ter apoio técnico por parte do Arquivo Municipal para
organizarem a vossa documentação?
Sim
Não
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INTRODUÇÃO
Após a realização dos inquéritos individuais e das sessões temáticas e da elaboração dos
relatórios em que os resultados obtidos foram analisados e considerando alguns dos
indicadores daí extraídos, considerou o Grupo de Trabalho que seria proveitoso desenvolver
um período de Participação Pública, onde os munícipes tivessem acesso aos documentos
produzidos e pudessem expressar a sua opinião, sobre os aspetos que, em cada área temática,
gostariam de ver abordados no Plano Municipal da Cultura.
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PARTE I – METODOLOGIA DE TRABALHO

PARTE I

METODOLOGIA DE TRABALHO
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Metodologia de trabalho
No cronograma inicial do Plano Municipal da Cultura foi estabelecido que após uma fase de
recolha de dados resultante de um inquérito à população se deveria avançar com um conjunto
de sessões públicas para apresentação dos dados e recolha de outros contributos que
integrariam o documento final do Plano.
A metodologia seguida veio a ser ligeiramente modificada com a realização de sessões
temáticas onde estiveram presentes os representantes de instituições que desenvolvem
atividades na área cultural – por se considerar que poderiam, pela sua experiência, contribuir
para um diagnóstico mais correto da realidade – a que se seguiu o inquérito a todos os
munícipes.
Previa-se que viessem a ser realizadas, após a compilação dos resultados obtidos através das
duas ferramentas de análise, um conjunto de sessões públicas onde fossem apresentados os
resultados e houvesse uma análise crítica dos mesmos, através da participação de um grupo
de pessoas com experiência nas diversas vertentes da área cultural.
Verificou-se que tal não seria viável em 2011, tendo em conta a necessidade de dilatar o prazo
para aplicação do inquérito individual e posterior análise dos resultados, tendo-se apontado
para o início de 2012 como alternativa para a realização dessas sessões. Em simultâneo, foi
considerado que o modelo de várias sessões poderia ser contraproducente, por originar
dispersão dos participantes, preferindo-se concentrar essa análise numa única sessão com
vários intervenientes, tendo-se inclusivamente elencado um conjunto de pessoas que pelas
suas funções e experiências poderiam ser contactadas para o efeito.
No entanto, após uma maior reflexão da nossa parte, consideramos que a realização de uma
sessão como a que se previa seria mais eficaz como apresentação final do Plano. Deste modo,
e tendo em conta um dos resultados obtidos nas sessões temáticas e inquéritos individuais, o
“desejo de uma maior auscultação dos munícipes” optámos por abrir um novo período para a
participação dos mesmos no âmbito do PMC.
Para esse efeito considerámos que se deveria fazer uma ação de divulgação do trabalho
desenvolvido até à data, que serviria igualmente para estimular a participação da população
nesse período de apresentação de sugestões.
Propôs-se a realização de uma conferência de imprensa onde seria apresentada uma síntese
dos resultados obtidos com o inquérito e as sessões temáticas, destinada à comunicação social
local, através da qual se transmitiria, por um lado, a importância da participação pública na
construção do documento e, por outro, a forma como poderia ser efetuada.
Para que os interessados em participar nesse período de debate público tivessem acesso aos
mesmos dados que o grupo de trabalho, considerou-se imprescindível que os relatórios
resultantes da análise dos dados produzidos com as sessões temáticas e inquérito individual
fossem disponibilizados na página eletrónica do Município.
Importava, por outro lado, que a participação fosse uniformizada, para permitir uma maior
agilidade no tratamento dos dados.
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Para esse efeito, elaborou-se uma ficha de participação, onde cada interessado poderia
expressar as suas sugestões/opiniões. Dessa ficha, constavam um texto introdutório, onde se
sintetizava o que havia sido feito no âmbito do Plano Municipal da Cultura e 4 campos onde os
participantes deveriam expressar as suas opiniões. Às três áreas temáticas que tinham sido
definidas aquando das sessões nas freguesias, juntou-se uma outra, destinada a sugestões de
âmbito transversal, para as situações em que os participantes entendessem que as suas
propostas não cabiam especificamente num dos temas elencado na ficha.
Para se aferir o universo dos participantes solicitava-se que fosse indicada a idade, freguesia
de residência e profissão de quem preenchia o formulário.
Esta ficha foi disponibilizada na página eletrónica do município em conjunto com os relatórios
acima referidos e, em formato papel, nos diferentes equipamentos culturais do Município.
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PARTE II: CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

PARTE II

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Município de Oliveira de Azeméis | 7

Plano Municipal da Cultura
Relatório do Período de Participação Pública

Caracterização dos Participantes
Conforme referimos acima, consideramos necessário recolher alguma informação sobre quem
estava a participar neste período de debate público, pelo que foram incluídos alguns campos
que visavam dar essa informação e permitiam alguma comparação com os dados do inquérito
individual.
Aos campos de preenchimento obrigatório – idade, freguesia de residência e profissão – foi
junto um outro, facultativo, com o nome do participante. Este último permitiu uma análise
demográfica, bem como diferenciar os questionários preenchidos em nome de entidades
coletivas. Através da profissão, obteve-se, por extrapolação, uma panorâmica do nível de
ensino dos participantes.
Os formulários preenchidos por associações ou partidos políticos não foram considerados
nesta caracterização.

Tal como no inquérito individual, o grosso dos participantes reside na freguesia de Oliveira de
Azeméis, embora neste caso o número de freguesias representadas seja significativamente
inferior ao inquérito individual, 5 em 19, o que traduz uma participação que do ponto de vista
geográfico ficou aquém das nossas expectativas.

A faixa etária dos participantes apresenta algumas semelhanças com a do inquérito individual,
concentrando-se entre os 21 e os 45 anos, embora comece mais tarde (não há participações
nos dois primeiros escalões) e termine mais cedo (não há participantes acima dos 65 anos).
Julgamos que isso se deve ao facto da totalidade das participações registadas ter sido enviada
por via eletrónica, sendo este o público mais à vontade com a utilização da internet.
Neste campo a percentagem de participantes inverteu-se, por comparação com os dados
resultantes do inquérito individual, embora não nos seja possível apresentar uma explicação
para esse facto, tendo em conta que o universo, globalmente é semelhante: um público
predominantemente jovem, urbano e, como veremos pelos dados seguintes, com uma
educação de nível superior.

Os dados relativos ao nível de ensino foram obtidos por extrapolação com base na profissão
indicada no formulário. Nos casos em que a profissão indicada não está associada a um nível
de ensino específico optou-se pela sua inclusão no campo Indeterminado, que não existia no
inquérito individual. Não podemos excluir o facto de em algumas situações os participantes
possuírem um nível de escolaridade superior ao que identificamos, mas sem elementos que o
indicassem tivemos de nos cingir ao nível mínimo de habilitações para o exercício da profissão
indicada.
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Também neste caso a situação profissional foi obtida com base na profissão indicada,
selecionando-se a mais aproximada ao tipo de enquadramento definido no inquérito
individual. Mais uma vez, nos caos em que não era possível fazer esse enquadramento, optouse pela inclusão numa categoria indeterminada.
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PARTE III: TRATAMENTO DAS SUGESTÕES RECEBIDAS

PARTE III

TRATAMENTO DAS SUGESTÕES RECEBIDAS
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Artes |Espetáculos | Atividades Lúdicas
Nesta área elencamos por ordem alfabética as dezassete sugestões efetuadas através da ficha
disponibilizada na página eletrónica do município, dividindo-as por áreas temáticas ou
inserindo-as numa área comum, com intuito de melhor entendermos as necessidades culturais
dos inquiridos.
Área Temática

Quadro síntese das sugestões recebidas
Continuação da realização de espetáculos de humor

Espetáculos

Continuação do ciclo da primavera, com melhorias de ano para ano.

Espetáculos

Criação de uma peça de Teatro, através de enxertos dos Anais do
Município

Artes

Dinamização da rua pedonal com espetáculos na rua.

Comum

Implementação da prática do Jogo do Pau (arte portuguesa em vias de
extinção)
Implementação de outras modalidades com cariz formativo no
desenvolvimento pessoal (Aikido, Judo)
Implementação de uma agenda cultural diversificada e abrangendo todas
as faixas etárias passando pelos programas para famílias.
Implementação do Programa Ciência Viva - astronomia do verão, em
cooperação com o núcleo da UA
Maior articulação das atividades, realizadas pelo CLOAZ e BMFC, evitando
a duplicação do mesmo tipo de atividades
Mais concertos, teatro e atividades que desenvolvam toda a comunidade
promovendo o encontro inter geracional.
Mais diversificação e espetáculos no Caracas, concertos, peças de teatro
e quem sabe uma ópera.
Promoção de espetáculos no outono.
Promoção de um ciclo de espetáculos semelhantes ao da primavera, nos
meses de outono, visto a escassez de atividades culturais nesse período.
Promoção do primeiro "Festival de Cinema Oliveirense", com prémio
para o melhor filme amador sobre Oliveira de Azeméis.
Realização de concertos e espetáculos de reconhecimento nacional
Realização de programas culturais anuais e não apenas ciclos.
Realização de workshop para crianças.

Atividades Lúdicas
Atividades Lúdicas
Comum
Comum
Comum
Espetáculos
Espetáculos
Artes
Artes
Artes
Espetáculos
Comum
Atividades Lúdicas

Depois de analisado o quadro podemos concluir que as pessoas, de um modo geral, estão
satisfeitas com o que se faz nesta área, apenas sugerindo maior diversidade, continuidade de
alguns eventos mas abrangendo outras datas e melhor articulação entre os serviços.

Quadro síntese das sugestões recebidas
Criação de uma peça de Teatro, através de enxertos dos Anais do
Município

Área Temática
Artes
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Promoção de espetáculos no outono.
Promoção de um ciclo de espetáculos semelhantes ao da primavera, nos
meses de outono, visto a escassez de atividades culturais nesse período.
Promoção do primeiro "Festival de Cinema Oliveirense", com prémio
para o melhor filme amador sobre Oliveira de Azeméis.

Artes
Artes
Artes

As sugestões recebidas são interessantes, dependem da opinião do executivo e da colaboração
de outras entidades ou indivíduos, que se disponibilizem para trabalhar nestes projetos.

Quadro síntese das sugestões recebidas
Implementação da prática do Jogo do Pau (arte portuguesa em vias de
extinção)
Implementação de outras modalidades com cariz formativo no
desenvolvimento pessoal (Aikido, Judo)
Realização de workshop para crianças.

Área Temática
Atividades Lúdicas
Atividades Lúdicas
Atividades Lúdicas

Em relação às propostas apresentadas e apesar de algumas delas já serem realizados nos
diversos equipamentos municipais, salienta-se o “jogo de pau”, apesar de exequível terá de ser
constituída uma parceria com associações que desenvolvam esta atividade lúdica ou através
do testemunho de antigos praticantes.

Quadro síntese das sugestões recebidas

Área Temática

Continuação da realização de espetáculos de humor

Espetáculos

Continuação do ciclo da primavera, com melhorias de ano para ano.

Espetáculos

Mais concertos, teatro e atividades que desenvolvam toda a comunidade
promovendo o encontro inter geracional.
Mais diversificação e espetáculos no Caracas, concertos, peças de teatro
e quem sabe uma ópera.
Realização de concertos e espetáculos de reconhecimento nacional

Espetáculos
Espetáculos
Espetáculos

É facilmente percetível que a comunidade gosta do programa cultural existente, apela à sua
continuidade e aumento, a um maior envolvimento da população oliveirense, promovendo o
encontro entre gerações.

Quadro síntese das sugestões recebidas

Área Temática

Dinamização da rua pedonal com espetáculos na rua.

Comum

Implementação de uma agenda cultural diversificada e abrangendo todas
as faixas etárias passando pelos programas para famílias.

Comum
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Implementação do Programa Ciência Viva - astronomia do verão, em
cooperação com o núcleo da UA
Maior articulação das atividades, realizadas pelo CLOAZ e BMFC, evitando
a duplicação do mesmo tipo de atividades
Realização de programas culturais anuais e não apenas ciclos.

Comum
Comum
Comum

São pertinentes as sugestões efetuadas na área considerada comum, transversal aos temas
artes, espetáculos e atividade lúdicas, mas uma vez mais dependem da vontade do poder local
e vão de encontro a um dos objetivos do PMC.
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Arqueologia | Museus | Património
Esta área temática veio a revelar-se como a que maior interesse despertou nos participantes,
tendo-se registado 30 sugestões distintas nos formulários analisados.
Optou-se por analisar e elencar em conjunto tanto as sugestões que resultam do campo
específico dedicado a este tema, como do campo das sugestões transversais.
As sugestões são mostradas na tabela abaixo, tendo sido ordenadas por ordem alfabética,
excluindo-se, deste modo, qualquer grau de importância e hierarquização na sua
apresentação.
Quadro síntese das sugestões recebidas
Apoiar manifestações de património imaterial.
Apoiar trabalhos académicos sobre o património concelhio.
Aumento da promoção do património concelhio.
Classificação de elementos de arquitetura popular.
Classificação de vias/pontes.
Criação de centro interpretativo/museu arqueologia/história.
Criação de Museu/Centro Interpretativo.
Criação de roteiro patrimonial.
Criação e implementação de circuito de visita com meios da autarquia.
Criação roteiro arqueológico intermunicipal.
Criação roteiro arqueológico.
Desenvolvimento projeto de investigação Castro de Ul.
Edição de revista sobre o património/história local.
Estudo materiais provenientes Castro de Ul.
Fiscalização sítios arqueológicos.
Gestão património cultural do concelho.
Inventariação pontos interesse patrimonial.
Publicar resultados intervenções arqueológicas.
Reabilitação Casa Museu Regional.
Reabilitação museus existentes.
Realização de conferências sobre o património arqueológico.
Realização de exposições temporárias arqueologia/história.
Realização de estudos sobre atividades tradicionais.
Realização escavações arqueológicas.
Realização estudo sobre alminhas.
Recolha materiais arqueológicos dispersos.
Salvaguarda monumentos epigráficos.
Salvaguardar sítios arqueológicos conhecidos.
Valorização do património molinológico de Fajões.
Valorizar espólio centro Vidreiro.

As sugestões, tal como são apresentadas, resultam de uma triagem prévia que partiu da
análise das sugestões para procurar encontrar formas de tipificar as propostas apresentadas
nos diversos contributos recebidos.
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Em anexo apresenta-se uma listagem com as sugestões que cada participante elencou, com
base nessa triagem e que pode ser confrontada com a tabela onde estão registados todos os
contributos recebidos.
Pareceu-nos pertinente e proveitoso, para o trabalho de análise destes contributos, tentar
enquadrá-los dentro do leque das funções a desempenhar pelo Município, bem como, pelas
áreas temáticas agregadas no campo Arqueologia | Museus | Património.
Quadro síntese das sugestões recebidas

Função do Município

Área Temática

Apoiar manifestações de património imaterial.

Apoio a Entidades

Património

Apoiar trabalhos académicos sobre o património concelhio.

Estudo/Investigação

Património

Aumento da promoção do património concelhio.

Divulgação

Património

Classificação de elementos de arquitetura popular.

Inventário/Documentação Património

Classificação de vias/pontes.

Inventário/Documentação Património

Criação de centro interpretativo/museu arqueologia/história.

Interpretação/Exposição

Museologia

Criação de Museu/Centro Interpretativo.

Interpretação/Exposição

Museologia

Criação de roteiro patrimonial.

Divulgação

Património

Criação e implementação de circuito de visita com meios da autarquia.

Divulgação

COMUM

Criação roteiro arqueológico intermunicipal.

Divulgação

Arqueologia

Criação roteiro arqueológico.

Divulgação

Arqueologia

Desenvolvimento projeto de investigação Castro de Ul.

Estudo/Investigação

Arqueologia

Edição de revista sobre o património/história local.

Divulgação

COMUM

Estudo materiais provenientes Castro de Ul.

Estudo/Investigação

Arqueologia

Fiscalização sítios arqueológicos.

Conservação

Arqueologia

Gestão património cultural do concelho.

Conservação

Património

Inventariação pontos interesse patrimonial.

Inventário/Documentação COMUM

Publicar resultados intervenções arqueológicas.

Divulgação

Reabilitação Casa Museu Regional.

Apoio a Entidades

Reabilitação museus existentes.

Apoio a Entidades

Realização de conferências sobre o património arqueológico.

Divulgação

Arqueologia

Realização de estudos sobre atividades tradicionais.

Estudo/Investigação

COMUM

Realização de exposições temporárias arqueologia/história.

Interpretação/Exposição

Museologia

Realização escavações arqueológicas.

Estudo/Investigação

Arqueologia

Realização estudo sobre alminhas.

Estudo/Investigação

Património

Recolha materiais arqueológicos dispersos.

Conservação

Arqueologia

Salvaguarda monumentos epigráficos.

Conservação

Arqueologia

Salvaguardar sítios arqueológicos conhecidos.

Conservação

Arqueologia

Valorização do património molinológico de Fajões.

Inventário/Documentação Património

Valorizar espólio centro Vidreiro.

Interpretação/Exposição

Arqueologia

Museologia

A partir da tabela supra apresentam-se, abaixo, as sugestões tendo por base a área temática
em que as mesmas foram enquadradas complementadas com algumas observações sobre os
contributos.
Quadro síntese das sugestões recebidas
Criação roteiro arqueológico intermunicipal.

Função do Município
Divulgação

Área Temática
Arqueologia
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Criação roteiro arqueológico.

Divulgação

Arqueologia

Desenvolvimento projeto de investigação Castro de Ul.

Estudo/Investigação

Arqueologia

Estudo materiais provenientes Castro de Ul.

Estudo/Investigação

Arqueologia

Fiscalização sítios arqueológicos.

Conservação

Arqueologia

Publicar resultados intervenções arqueológicas.

Divulgação

Arqueologia

Realização de conferências sobre o património arqueológico.

Divulgação

Arqueologia

Realização escavações arqueológicas.

Estudo/Investigação

Arqueologia

Recolha materiais arqueológicos dispersos.

Conservação

Arqueologia

Salvaguarda monumentos epigráficos.

Conservação

Arqueologia

Salvaguardar sítios arqueológicos conhecidos.

Conservação

Arqueologia

No que à Arqueologia diz respeito, os contributos recebidos assentam no desenvolvimento de
3 funções do Município: Estudo/Investigação; Conservação e Divulgação.
Dentro da primeira função as sugestões são complementares entre si ao preconizarem a
realização de um projeto de investigação no Castro de Ul, o desenvolvimento de escavações
arqueológicas e o estudo do espólio proveniente de trabalhos antigos do Castro de Ul. Estas
sugestões vêm ao encontro daquilo que se considera necessário desenvolver em termos de
estudo sobre a ocupação do território durante a proto-história, ainda que a realização de
escavações deva ser concretizada apenas quando há motivos que justifiquem a sua realização,
uma vez que se trata de um processo destrutivo de recolha de informação.
No que respeita à conservação algumas das sugestões estão relacionadas entre si e com
algumas das propostas referidas no âmbito da função de Estudo/Investigação, nomeadamente
a recolha de materiais arqueológicos dispersos que se liga ao estudo dos materiais
provenientes do Castro de Ul, uma vez que estes se encontram dispersos por diversas
instituições e só a sua reunião num único local permitirá um estudo rigoroso e esclarecedor
sobre o mesmo. Neste âmbito já foram iniciados esforços para trazer de volta ao Município os
materiais, embora, sem sucesso, até á data.
A salvaguarda dos sítios arqueológicos e dos monumentos epigrafados é importante, e
encontra-se refletida na carta de salvaguardas patrimoniais que integra o Plano Diretor
Municipal, o que cria zonas de proteção onde as intervenções no solo terão de ser alvo de um
parecer da Tutela competente. É certo que no caso dos monumentos epigrafados o ideal seria
proceder à sua remoção para outro espaço, mas tal só faria sentido no âmbito de um projeto
de maior dimensão, como seria o caso da construção de um Museu Municipal. Já a fiscalização
de sítios arqueológicos, não é no atual quadro legal aplicável às competências do Município.
Esse papel cabe à entidade do poder central com competências de tutela sobre o património
arqueológico, não se prevendo qualquer tipo de subdelegação de competências para as
autarquias. Deste modo o Município apenas poderá estabelecer condicionantes ao
revolvimento do solo nos seus instrumentos de planeamento e gestão territorial.
Por último, foram indicadas algumas sugestões no âmbito da Divulgação e que passam pela
criação de roteiros para a visita de sítios arqueológicos, publicação dos resultados das
intervenções realizadas e realização de conferências sobre os trabalhos desenvolvidos. Ainda
que sejam ideias válidas e pertinentes, a sua implementação está dependente, na quase
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totalidade, da capacidade de se desenvolver previamente o trabalho de Estudo/Investigação e
de Conservação, pois de outro modo, é inviável elaborar os roteiros uma vez que os visitantes
não disporiam de informação sobre os sítios arqueológicos, ou eventualmente não teriam
acesso aos mesmos devido ao crescimento da vegetação, por exemplo. A publicação de
resultado das intervenções e a realização de conferências está dependente, de igual modo, da
execução dos trabalhos arqueológicos, nomeadamente de escavações que como atrás
referimos só devem ter lugar em situações em que seja possível efetuar esses trabalhos com a
garantia de que existem recursos para a sua conclusão (ainda que faseada no tempo) e for
esse o meio mais eficaz para o obter a informação necessária sobre um determinado período
histórico, ou sítio arqueológico.
Quadro síntese das sugestões recebidas

Função do Município

Área Temática

Criação de centro interpretativo/museu arqueologia/história.

Interpretação/Exposição

Museologia

Criação de Museu/Centro Interpretativo.

Interpretação/Exposição

Museologia

Realização de exposições temporárias arqueologia/história.

Interpretação/Exposição

Museologia

Valorizar espólio centro Vidreiro.

Interpretação/Exposição

Museologia

No âmbito da Museologia as sugestões recebidas enquadram-se todas na função de
Interpretação/Exposição que o Município deve desenvolver.
Optou-se por desdobrar a sugestão da construção de um Museu ou Centro Interpretativo,
visto que nalgumas sugestões se acentuava o caráter específico associado á arqueologia,
enquanto noutras, ou não havia referência, ou era deixado um campo mais aberto associado à
etnologia, por exemplo. Ainda que este tipo de estrutura seja pertinente, deve ser bastante
ponderado se é viável, e em que termos, a sua concretização.
A realização de exposições temporárias merece igualmente ponderação, visto que, ou resulta
de trabalhos de investigação própria sobre sítios ou testemunhos arqueológicos do Concelho,
ou implica a negociação com outras entidades para trazer ao Município conteúdos dentro
desta temática. Está ainda dependente de um espaço onde possa permanecer por períodos de
tempo mais alargados que os permitidos pela partilha de espaço na Galeria Tomás Costa.
Considerou-se a valorização do espólio do Centro Vidreiro dentro da função
Interpretação/Exposição, uma vez que será esse o fim último da sua aquisição, logo que esta
se concretize, pelo Município. Será, também o aspeto que mais rapidamente poderá ser posto
em prática no âmbito do Centro de Interpretação do Vidro.
Quadro síntese das sugestões recebidas

Função do Município

Área Temática

Apoiar manifestações de património imaterial.

Apoio a Entidades

Património

Apoiar trabalhos académicos sobre o património concelhio.

Estudo/Investigação

Património

Aumento da promoção do património concelhio.

Divulgação

Património

Classificação de elementos de arquitetura popular.

Inventário/Documentação Património

Classificação de vias/pontes.

Inventário/Documentação Património

Criação de roteiro patrimonial.

Divulgação

Património

Realização estudo sobre alminhas.

Estudo/Investigação

Património

Valorização do património molinológico de Fajões.

Inventário/Documentação Património
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Relativamente ao Património, as sugestões recebidas reportam-se a 4 funções do Município:
Estudo/Investigação; Inventário / Documentação; Divulgação; e Apoio a Entidades, sendo que
esta última possa ser considerada uma função indireta, através de uma prática que tem sido
corrente na ação do Município, nomeadamente através da parceria que se tem levado a cabo
com diversas coletividades do concelho na realização de atividades que promovem os usos e
os costumes do mesmo – “Mercado à Moda Antiga”; Atividades desenvolvidas pelos Grupos
de Folclore. Pensamos, contudo, que esta prática possa ser valorizada no que ao estudo da sua
origem diz respeito, fomentando assim a autenticidade destas manifestações culturais.
Quanto ao Estudo/Investigação, têm sido realizadas pelo Município algumas iniciativas deste
âmbito, nomeadamente através do apoio a trabalhos académicos na área do património
concelhio, dando resposta a pedidos de cooperação nesse sentido, e estudos sobre tipologias
patrimoniais do concelho, especificamente, como é referido numa sugestão concreta deste
levantamento, a publicação de um estudo sobre “Alminhas do Concelho de Oliveira de
Azeméis – contributo para um inventário”.
No que ao Inventário/Documentação diz respeito, as sugestões focam-se, essencialmente, na
abordagem ao património edificado, sendo proposto uma categorização por tipologias e
consequente classificação, especificamente de alguns elementos de arquitetura popular –
tanque público; espigueiro; eira; chafariz; taberna, e da arquitetura civil – pontes e vias. Somos
da opinião que esse levantamento é, efetivamente, fundamental para o conhecimento da
realidade patrimonial do concelho, tendo, inclusive, sido já criada uma base de dados para o
efeito. Já no que respeita à classificação dos elementos, a mesma carece de uma ponderação
de critérios, baseados na relevância dos mesmos – importância social, estética, histórica e
artística.
Foram também elencadas algumas sugestões, que metodologicamente, optámos por tipificalas na função divulgativa do Município, designadamente na promoção do património concelhio
e na criação de um roteiro patrimonial. Com efeito, a execução destes atividades tem sido já,
na medida do possível, levada a cabo, ainda que com regularidade se destinem essencialmente
a públicos específicos – população sénior e população imigrante. Consideramos, contudo, de
extrema pertinência, intensificar a promoção de eventos deste âmbito, promovendo assim
uma maior divulgação e posterior conhecimento e identificação dos elementos patrimoniais
do concelho.
Quadro síntese das sugestões recebidas

Função do Município

Área Temática

Criação e implementação de circuito de visita com meios da autarquia.

Divulgação

COMUM

Edição de revista sobre o património/história local.

Divulgação

COMUM

Gestão património cultural do concelho.

Conservação

COMUM

Inventariação pontos interesse patrimonial.

Inventário/Documentação COMUM

Realização de estudos sobre atividades tradicionais.

Estudo/Investigação

COMUM

Transversalmente às três áreas que compreendem este presente capítulo: Arqueologia |
Museus | Património, registaram-se, também, algumas sugestões.
Em primeiro lugar, focalizávamo-nos nas propostas que se poderão enquadrar na função de
divulgação que poderá ter o Município. A criação e implementação de um circuito de visita
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com meios da autarquia, pese embora a pertinência da sugestão, a sua implementação será
condicionada pelos recursos existentes. No entanto, têm vindo a ser desenvolvidos, em
parceria com a Divisão de Ação Social, projetos direcionados para o público sénior que visam
dar a conhecer o património concelhio e dos municípios vizinhos, que nos parecem ir ao
encontro desta sugestão.
A edição de uma revista sobre o património/história local poderia constituir uma forma de
comunicar com os habitantes do concelho, mas também com os visitantes, assumindo-se
como um veículo primordial na transmissão dos valores históricos e patrimoniais locais. Além
de possibilitar aos serviços a apresentação pública de trabalhos de investigação que
desenvolvem, este tipo de publicação permitiria que outros investigadores aí apresentassem
os resultados dos seus trabalhos. Para garantir a qualidade dos artigos deveria equacionar-se a
colaboração de um painel de especialistas que aferissem a qualidade dos mesmos. Nestes
moldes uma revista poderia ser um excelente cartão de visita municipal, ainda que se coloque
a questão dos custos associados à edição da mesma.
Esta sugestão entronca diretamente na anterior, visto que a realização de trabalhos de
investigação sobre aspetos históricos e etnográficos do concelho poderá ter como resultado a
sua publicação numa revista como a que acima se referiu, podendo funcionar como um
estímulo para que investigadores e/ou estudantes desenvolvam esses mesmos trabalhos com
vista à sua publicação em revista do Município.
As duas últimas sugestões, apesar de se enquadrarem em funções distintas, complementamse. A gestão do património depende do grau de conhecimento de que dispomos sobre o
mesmo. A inventariação do património existente, nomeadamente o edificado e arqueológico,
tem sido alvo de um trabalho de identificação e georreferenciação, que apesar de irregular nos
permite ter um conhecimento razoável da realidade concelhia. A sua gestão, e tendo em conta
a diversidade de situações em que os bens patrimoniais se encontram, assenta na utilização
dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal, onde se
assinalam os locais com interesse patrimonial e se prevê no seu regulamento a necessidade de
auscultar os serviços competentes sempre que se registem intervenções que possam causar
dano ao património cultural.
Quadro síntese das sugestões recebidas

Função do Município

Reabilitação Casa Museu Regional.

Apoio a Entidades

Reabilitação museus existentes.

Apoio a Entidades

Área Temática

Considerou-se que o apoio a museus indicado nos contributos se prendia com a reabilitação
dos edifícios onde os mesmos se encontram instalados, motivo pelo qual não se associou
nenhuma área temática a esta função, ainda que se em lugar da reabilitação dos edifícios
estivéssemos a ponderar uma assessoria técnica – situação que poderia ser igualmente
proveitosa – esta enquadrar-se-ia na temática da Museologia.
De qualquer forma, o apoio à reabilitação dos edifícios deve ter em conta o cumprimento das
funções museológicas pelas instituições, conforme previsto na Lei-Quadro dos Museus
Portugueses.
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Arquivos | Bibliotecas
Nesta área temática foram registadas 7 sugestões distintas nos formulários analisados.
As sugestões são mostradas na tabela abaixo, também tendo sido ordenadas por ordem
alfabética e numérica, excluindo-se, qualquer grau de importância e hierarquização na sua
apresentação.
Quadro síntese das sugestões recebidas
1

A BMFC é um espaço muito bem concebido.

2

Considero a biblioteca Ferreira de Castro um espaço de grande orgulho para o concelho e, na minha opinião, tem
sido bem aproveitado.

3

Continuar a promover a leitura e dar conta das novidades aos leitores.

4

Não conheço o arquivo municipal, mas adoraria conhecer. Dar a conhecer o espaço à população em geral, através
de exposições. O horário da biblioteca deveria ser alterado. Deveria abrir mais cedo e não fechar no período de
almoço. Existem recursos para que seja realizada uma melhor gestão do horário.

5

Proporcionar no espólio acesso a revistas e periódicos da especialidade em português e noutras línguas.

6

Prossecução das atividades desenvolvidas. No caso do Arquivo, desenvolvimento de atividades que aproximem os
munícipes do equipamento. Desenvolvimento de exposições temáticas, aproveitando os recursos existentes no
local, como a cartografia antiga do concelho/cidade.

7

Registar, recolher e arquivar, de uma forma mais sistemática e comum, documentos, fotografias, entrevistas e
testemunhos acerca dos costumes, tradições e atividades típicas do concelho.

Da análise às sugestões recebidas extraem-se as seguintes observações:
1. As sugestões referenciadas como 1, 2 e 3 constituem apreciações aos equipamentos
culturais do município, não constituindo uma sugestão;
2. A questão 4, no que concerne ao horário da Biblioteca Municipal é dada a sugestão de
alargamento do seu horário de funcionamento, já com a indicação de horários
específicos – a abertura mais cedo no período da manhã e no horário do almoço.
Esta sugestão poderá ser alvo de avaliação/reflexão no sentido de avaliar se esta sugestão
corresponde a um número relevante de munícipes ou se, neste contexto, se trata de uma
pretensão mais individual, já que os horários de funcionamento do equipamento em causa
foram determinados considerando, além da capacidade de rotatividade dos recursos humanos
e a gestão eficaz dos serviços e projetos adstritos, os dados estatísticos que permitem obter
informações e dados de acesso pelos utilizadores.
3. A questão 5, que se prende com a constituição do acervo da Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro, e se relacionará, em última análise, com a capacidade de renovação
dos fundos documentais definidos em orçamento atribuídos ao equipamento, também
poderá ser alvo de avaliação/reflexão no sentido de avaliar se esta sugestão
corresponde a um número relevante de munícipes ou se, neste contexto, se trata de
uma pretensão mais individual.
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4. A sugestão referida na questão 6 remete-nos para o Serviço Educativo do Arquivo
Municipal que desde o ano passado tem vindo a desenvolver iniciativas diversificadas,
incluindo exposições, dirigidas a diferentes públicos-alvo, que visam dar a conhecer,
não só o espaço do Arquivo Municipal, como também as suas funções.

5.

A questão 7 remete para projetos e ações no âmbito da valorização da memória local e
que, de modo geral, têm vindo a ser desenvolvidos pelos serviços da Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro. São exemplos o projeto Bibliotecas Vivas – Velhas
Palavras Novas Leitura e o projeto Imprensa Local Digital. No que concerne ao
Arquivo, temos dado prioridade ao tratamento do acervo documental produzido e
recebido pela Câmara Municipal, mas estamos recetivos, desde 2010, aquando da
publicação do Regulamento do Arquivo Municipal, à incorporação de arquivos
pessoais, de famílias, ou de empresas com relevância para a história do concelho.
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Outras sugestões/observações sobre a atividade cultural do Município
Pese embora o facto de algumas destas sugestões serem enquadráveis nas áreas temáticas
acima elencadas, e terem sido alvo de análise conjunta com as sugestões específicas dessas
mesmas áreas temáticas, consideramos útil apresentar a listagem das sugestões recebidas, e
fazer uma análise das mesmas.

Quadro Síntese das Sugestões transversais recebidas
Acesso gratuito a eventos culturais para jovens carenciados.
Articulação das atividades desenvolvidas pelos diferentes equipamentos, adequando-as à sua
missão primordial.
Aumentar articulação entre pelouros.
Aumentar proximidade aos munícipes.
Criação e implementação de circuito de visita com meios da autarquia.
Edição de revista sobre o património/história local.
Fazer uma análise à viabilidade económica da construção de cinema.
Instalação de infraestruturas wireless no PTM para os visitantes.
Inventariação pontos interesse patrimonial.
Melhorar a comunicação/divulgação.
Parceria entre BMFC e PTM para potenciar a leitura ao ar livre.
Promoção de concursos infantis e juvenis.
Realização de conferências sobre temas diversificados.

O acesso aos eventos culturais parece-nos fundamental, pelo que se poderá prever, em
articulação com a Divisão de Ação Social um mecanismo que garanta aos agregados familiares
carenciados, e não só aos jovens, o acesso gratuito aos eventos/atividades sujeitos a
pagamento por parte dos participantes.
O aumento da articulação das atividades desenvolvidas revela-se importante mas só poderá
ser ultrapassado mediante um maior rigor no planeamento das atividades desenvolvidas nos
diferentes equipamentos, conjugado com uma melhor definição das competências e
atribuições de cada serviço evitando eventuais áreas de sobreposição.
O aumento da articulação entre pelouros está dependente, da coordenação entre os diversos
vereadores do Executivo.
O aumento da proximidade com os munícipes pode associar-se à sugestão de melhoria da
comunicação. Se os equipamentos podem desenvolver atividades que estimulem a
participação dos munícipes, contribuindo para essa proximidade, a estratégia de comunicação
está centralizada num serviço próprio, que a define. Poderá equacionar-se no PMC a
recomendação de que seja definido um plano de comunicação específico para os
equipamentos culturais.
A criação de um circuito de visita e a inventariação de pontos com interesse patrimonial estão
relacionados entre si tendo já sido analisadas estas propostas no capítulo em que se
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examinaram as propostas relativas ao património. Para evitar uma repetição do que acima foi
escrito sugere-se a consulta desse capítulo.
A construção/adaptação de um edifício para cinema, nomeadamente a análise da viabilidade
desta intervenção não depende exclusivamente dos serviços da área cultural, embora deva ser
um aspeto a ter em conta, nomeadamente ao ser preparada a reabilitação do cine-teatro
Caracas, por possibilitar uma aferição da pertinência desse investimento.
A instalação de uma infraestrutura wireless no PTM não depende da ação dos equipamentos
culturais do município, devendo ser avaliada por outros serviços para se aferir da sua
exequibilidade.
A criação de um espaço de incentivo à leitura ao ar livre no PTM poderá ser equacionada com
a instalação da estrutura da “Esplanada do Livro” no espaço do parque. No entanto, esse tipo
de intervenção carece de articulação com o PTM.
As duas últimas sugestões que apontam para a necessidade de promover concursos
infantojuvenis e conferências sobre temas diversificados, coincidem com atividades já
desenvolvidas pelos diversos equipamentos culturais, que promovem alguns concursos para
esse público e ciclos de conferências sobre temas relacionados com os seus campos de
atuação.
Globalmente este conjunto de sugestões aponta para a necessidade de promover uma maior
articulação das atividades/projetos dos diferentes serviços culturais, embora algumas delas já
sejam, ainda que não nestes exatos termos, levadas a cabo pelos mesmos. Outras, deverão ser
encaminhadas aos serviços competentes, visto que não se enquadram nas áreas de atividade
dos serviços da cultura.
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NOTAS FINAIS
Apesar de se pretender com este período de debate público alargar o debate e a participação
da população no âmbito da elaboração do Plano Municipal da Cultura, verificamos que esse
objetivo, de um ponto de vista estritamente quantitativo, acabou por não ser cumprido.
O número de participantes foi relativamente reduzido, 19, sendo que um deles participou com
propostas apresentadas em três documentos distintos.
No entanto, em termos qualitativos as propostas apresentadas revelam alguma qualidade,
resultante do conhecimento da realidade do concelho e da sua adaptação ao contexto atual.
Destaca-se uma prevalência de propostas centradas na área temática do património que
remetem para a necessidade de se promover um maior número de projetos nesse âmbito,
embora, nalguns casos, se apontem áreas onde o Município já desenvolve alguma atividade.
Nas restantes áreas as propostas são menos numerosas e, de alguma forma mais coincidentes
com atividades que correspondem à missão dos equipamentos.
No entanto, a redação do Plano Municipal da Cultura, irá considerar estas sugestões, de
acordo com a pertinência que resulta da análise efetuada, plasmando-as no documento
orientador final.
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ANEXOS

ANEXOS
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Arqueologia/ Museus/ Património:

Era bom que todos os fins de semana existisse
uma agenda cultural no concelho. Onde os
oliveirenses soubessem que não precisavam de
sair do concelho para encontrar entretenimento.
Gostaria de assistir a mais concertos no Caracas
mas também, peças de teatro e quem sabe uma
ópera. De qualquer forma penso que essa agenda
cultural deve ter opções que agradem a todas as
faixas etárias passando pelos programas para as
famílias.

Lançar uma revista \"Sabia que dantes foi assim\". Revista
essa que relate excertos dos Anais do Município, fotos,
etc.

Outras sugestões/ observações - sobre a atividade
cultural do Município:

A BMFC é um espaço muito bem concebido.
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Gostaria de partilhar que, de facto, seria muito bom
termos um cinema no concelho contudo, questiono se as
pessoas iriam realmente valorizar e aderir ao cinema da
terra e abdicar de ir ao cinema do 8ª avenida ou ao do
fórum aveiro. Assim peço cautela à CMOAZ antes de
investir numa obra que, apesar de pedida pela população,
pode cair na indeferença.

Dever-se-ia fazer uma parceria entre o BMFC e parque
molinológico de Ul para potencial a \"leitura ao ar Livre\".
O parque molinológico tem um potencial enorme a
explorar falta infraestruturas wireless, carregador de
laptops (poderiam ser solares). Poder-se-ia criar um
campo de voleibol etc.

Conferências, colóquios, seminários, workshops, sobre os
Proporcionar no espólio acesso a revistas e periódicos da
temas aglutinadores da sociedade contemporânea:
especialidade em português e noutras línguas.
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.

Arquivos/ Bibliotecas:

Considero que seria muito interessante ter um espaço onde se
pudesse ter exposto todo o património do concelho. Um espaço
que as pessoas visitassem e ficassem a saber tudo sobre todas as
Considero a biblioteca Ferreira de Castro um espaço de
freguesias. Desde as primeiras civilizações que povoaram a região e
grande orgulho para o concelho e, na minha opinião, tem
por ai, evoluindo na história até à atualidade onde as pessoas
sido bem aproveitado.
poderiam ter informações sobre as atividades culturais, turismo,
indústria... Um espaço na cidade seria o indicado mas também
poderia utilizar-se uma das antigas escolas primárias desativadas.

Incluir os Castros de Ul e de Ossela num roteiro nacional, criando
Concertos e espetáculos de reconhecimento
um centro interpretativo deste tipo de sítios arqueológicos com a
nacional (tal como têm vindo a acontecer nos
apresentação do espólio recolhido nestes locais; Restauro da Casa
últimos anos).
onde se encontra o Museu Regional.

Programa Ciencia Viva - astronomia no verão.
O património de arqueológico do Castro está ainda por catalogar.
Cooperação com o núcleos da UA.

Implementação da prática do Jogo do Pau (arte
portuguesa em vias de extinção). Implementação
de outras modalidades com cariz formativo no
desenvolvimento pessoal (Aikido, Judo, por
exemplo).

Através de excertos dos Anaís do Município criar Classificar como Património Local: Um tanque público, um
uma peça de Teatro.
espigueiro, uma eira, um chafariz e por fim uma taberna.

Artes/ Espetáculos/ Atividades lúdicas:

Tabela Síntese das Sugestões Recebidas
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A autarquia promova a criação do primeiro
"Festival de Cinema Oliveirense", promovido por
Oliveirenses e sobre Oliveira de Azeméis,
definindo o tipo de mostra de cinema a realizar,
duração, divulgação, etc. Se inclua neste festival
um prémio para o melhor filme amador sobre
oliveira de Azeméis.

Divulgação dos sítios arqueológicos do concelho. Recolha dos
materiais arqueológicos das escavações já realizadas nos castros de
Ul e Ossela. Criação de um Museu Municipal. Recolha do espólio do
Centro Vidreiro e exposição do mesmo, em local apropriado.
Promover estudos e divulgar a tradição da cerâmica
negra/pucareiros de Ossela. Apoiar os Pauliteiros de Ossela, como
exemplo de património imaterial. Apoiar trabalhos académicos
sobre sítios arqueológicos do concelho, aproveitando-os para
motivar escavações arqueológicas nos referidos locais.

Maior divulgação do património e museus para fomentar uma
Mais concertos, teatro e atividades que envolvam
maior visita e conhecimento. promover a procura de novos
toda a comunidade promovendo o encontro inter
arquefactos existentes no concelho e realizar exposições para que
geracional.
toda a população possa ver e descobrir o passado do seu concelho.
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Seja efetuado um levantamento exaustivo de todos os
pontos de relevante interesse social, cultural, turístico e
ambiental do nosso Concelho. Se elabore um programa de
visitas a esses pontos, cuja periodicidade poderia ser
mensal, orientado para diferentes públicos, e aberto às
Comunidades Educativas, IPSS's, coletividades, etc. Este
programa, cujo principal objetivo é divulgar de forma
integrada as diferentes potencialidades do nosso Concelho
será
dinamizado
com
meios
da
autarquia,
designadamente com recurso ao seu autocarro.

A autarquia atribua um passaporte cultural que permita o
acesso gratuito a eventos culturais por si promovidos, a
um conjunto de jovens oliveirenses pertencentes a
famílias identificadas como carenciadas.

Criação de um Museu Municipal. Maior intervenção nos locais
Programação de espetáculos no outono arqueológicos do concelho, nomeadamente, no Castro de Ul, sítio
semelhante ao que é feito na primavera.
com muito ainda por descobrir. Realização de conferências sobre
os trabalhos que venham a ser realizados.

Promover a salvaguarda efetiva de todos os sítios arqueológicos
identificados. Aproveitar as oportunidades em contexto de obra
para aumentar o conhecimento sobre sítios/áreas de sensibilidade
do concelho. Efetuar um programa sustentado de estudos no
castro de Ul, tendo em vista a musealização do sítio, com base em
prospeções e escavações arqueológicas, dado o grande potencial
do mesmo. Promover, posteriormente, intervenções noutros sítios
arqueológicos que permitam a criação de um Roteiro temático no
concelho/região do EDV. Salvaguardar as ocorrências patrimoniais
relacionadas com a arqueologia industrial. Perpetuar a memória do
vidro, através da criação de um centro interpretativo
(eventualmente já previsto) onde devem ser colocados os objetos
do Centro Vidreiro do Norte de Portugal, mas também,
informações relativas à fábrica de vidros do Côvo e estudos
arqueológicos aí realizados. Divulgar de forma regular as ações
promovidas nos diversos sítios, evitando o desconhecimento geral
Promoção de um ciclo de Espetáculos semelhante
da população ou a divulgação de informações erradas nos jornais
ao da primavera, nos meses do outono
locais. Publicar os resultados das intervenções arqueológicas do
(setembro, outubro, novembro), visto a escassez
concelho, em pdf, na página on-line da câmara municipal.
de atividades culturais nesse período.
Salvaguardar, noutro local, os documentos epigráficos conhecidos
(especialmente o marco miliário) face às ameaças e desgaste a que
está sujeito no local onde atualmente se encontra. Reunir todos os
materiais arqueológicos que foram exumados em diversos
contextos e intervenções. Perpetuar, no âmbito da arqueologia
industrial/etnografia, as memórias e objetos relacionados com os
\"pucareiros de Ossela\". Efetuar conferências de entrada livre
onde seja possível divulgar investigações que tenham relação com
o património local, mesmo que as investigações não sejam
promovidas exclusivamente pelos técnicos municipais. Aproveitar o
impulso da realização de trabalhos académicos sobre sítios
arqueológicos do concelho, para promover a sua divulgação, mas
também, atividades que aumentem o conhecimento sobre os
mesmos. Criação de um Museu Municipal, tendo em vista a
exposição de conteúdos e objetos arqueológicos/etnográficos
(tenha-se como ex. o museu municipal de Arouca).
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Prossecução das atividades desenvolvidas. No caso do
Arquivo, desenvolvimento de atividades que aproximem
os munícipes do equipamento. Desenvolvimento de
exposições temáticas, aproveitando os recursos existentes
no local, como a cartografia antiga do concelho/cidade.

Município de Oliveira de Azeméis | 28

Adoção de uma política de maior proximidade para com os
munícipes. Desenvolver formas de divulgação mais
eficazes e que cheguem a todos os tipos de público.
Aumentar a cooperação com outros pelouros do
executivo, nos casos em que existam interesses comuns.

Fiscalização efetiva e in loco dos sítos arqueológicos. Iniciar um
projeto a longo prazo para o Castro de Ul com uma ligação turística
ao Parque Temático Molinológico de Ul. Recuperação e
planeamento integrado de todos os museus da cidade.

Registar, recolher e arquivar, de uma forma mais
sistemática e comum, documentos, fotografias,
entrevistas e testemunhos acerca dos costumes, tradições
e atividades típicas do concelho.

Continuar a promover a leitura e dar conta das novidades
Promoção de concursos infantis e juvenis.
aos leitores.
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A piscina tem atividades que não se compreendem:
máscaras e pinturas faciais? Existe uma repetição muito
Manter as atividades. Tanto o arquivo como a biblioteca
grande de géneros de ações de cultura feitas por
terem sempre documentos novos e atuais.
instituições muito diferentes e que deviam ser realizadas
por serviços ou instituições mais adequados.

Na tabela acima, cada linha corresponde a uma participação registada, através do preenchimento da respetiva ficha.

Fazer programas anuais e não só ciclos. O centro
lúdico faz atividades que as bibliotecas já fazem.
Criar roteiros turísticos pelos sítios arqueológicos.
Deve fazer outras ações enquadradas na sua
finalidade.

Patrimonio Molinológico de Fajões.

Não conheço o arquivo municipal, mas adoraria conhecer.
Dar a conhecer o espaço à população em geral, através de
Criação do Museu Municipal. O espaço poderia ser o da Praça da
Nada a mencionar. Nesta área o desempenho é
exposições. O horário da biblioteca deveria ser alterado.
cidade. O município tem imenso espólio. Urgente intervenção no
bastante positivo.
Deveria abrir mais cedo e não fechar no período de
Museu Regional.
almoço. Existem recursos para que seja realizada uma
melhor gestão do horário.

Como a proteção e dinamização do nosso património é um dos
principais objetivos da ADUM, vimos assim sugerir: - propôr a
classificação património diversificado do nosso concelho (tal como:
Ponte do Manica, em Madail; Castro de Ul; Castro de S. Martinho
da Gândara; Ponte da Salgueirinha, em Ul; Ponte da Pica, em
Cucujães);- requalificação e dinamização dos museus já existentes;
- novas rotas turísticas no concelho, abrangendo o património
variado presente no concelho; - realização de um estudo mais
aprofundado sobre as \"alminhas\" existentes no concelho, de
modo a que a sua importância seja reconhecida e seja conseguida a
sua preservação; - realização de um estudo mais aprofundado
acerca da cerâmica preta/pucareiros de Ossela, atividade já
perdida em Oliveira de Azeméis.

Estudo, conservação e musealização dos sítios, como o Castro de Úl
O ciclo da primavera está muito bem
e a ponte romana nesta freguesia. Conferências de divulgação para
implementado, espero que continue a melhorar
apromixar os munícipes ao património, desconhecido por muitos,
todos os anos.
senão a maioria.

Continuar com espetáculos de humor. Workshops
Centralização de todo o património cultural do município.
para crianças.

Dinamizar a rua pedonal com espetáculos de rua.
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As restantes propostas são contributos de munícipes.

Registou-se ainda a participação de uma associação neste período de debate público.
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Foram integradas neste quadro as propostas do Partido Socialista em reunião de Câmara de 17 de abril de 2012. Tratando-se de 3 propostas foram
consideradas individualmente, sendo cada uma delas incluída na área temática que nos pareceu mais ajustada.
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Sugestão 2

Criação
Museu/centro
interpretativo.

Salvaguardar
arqueológicos
conhecidos.

Desenvolvimento
projeto de
investigação Castro
de Ul.

de Realização de
escavações
arqueológicas.

sítios

Aumento
da Recolha materiais
promoção
do arqueológicos
património concelhio. dispersos.

Criação e
Inventariação pontos implementação de
interesse patrimonial. circuito de visita com
meios da autarquia.

-----

-----

Realização de
Aumento
da
exposições
promoção
do
temporárias
património concelhio.
arqueologia/história.

Criação de centro
interpretativo/museu
arqueologia/história.

Criação de centro
Criação
roteiro
interpretativo/museu
arqueológico.
arqueologia/história

Estudo
materiais
provenientes Castro
de Ul.

-----

Edição de revista
Classificação
de
sobre o
elementos
de
património/história
arquitetura popular.
local.

Sugestão 1

Realização de
conferências sobre o
património
arqueológico.

Criação roteiro
arqueológico
intermunicipal.

Criação de
Museu/Centro
Interpretativo.

Reabilitação Casa
Museu Regional.

Sugestão 3

Sugestão 5

Valorizar espólio
Centro Vidreiro.

Realização de
conferências sobre
património
arqueológico.

Realização de estudos Apoiar trabalhos
sobre atividades
académicos sobre o
tradicionais.
património concelhio.

Sugestão 4

Sugestões Recebidas: Arqueologia | Museus | Património
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Sugestão 7

Publicar resultados
intervenções
arqueológicas.

Recolha materiais
arqueológicos
dispersos.

Apoiar manifestações
Valorizar espólio
de património
centro Vidreiro.
imaterial.

Sugestão 6

Realizar estudos
sobre atividades
tradicionais.

Realização
escavações
arqueológicas.

Sugestão 8

Salvaguarda
monumentos
epigráficos.

Sugestão 10
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Criação de
museu/centro
interpretativo.

Sugestão 9

Criação de roteiro
patrimonial.

Reabilitação Casa
Museu Regional.

Realização estudos
sobre atividades
tradicionais.
Realização estudo
sobre alminhas.

Acesso gratuito a eventos culturais para jovens carenciados.

Quadro Síntese das Sugestões transversais recebidas

SIM

Artes |Espetáculos |
Atividades Lúdicas

SIM

Arqueologia | Museus
|Património

SIM

SIM

Outros Serviços do MOA
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Arquivos | Bibliotecas

Áreas com Intervenção no âmbito das Sugestões Transversais

Sugestões Transversais: Tabela síntese e enquadramento das sugestões pelas áreas temáticas do PMC

Para facilitar a análise individualizaram-se as propostas apresentadas por cada participante e procurou-se tipificar/padronizar as sugestões para se
encontrarem pontos comuns entre elas, daí resultando o quadro de síntese de sugestões recebidas apresentado no capítulo relativo a este tema.

Nesta tabela apresentam-se as sugestões que cada participante formulou no âmbito da temática do património. Nos casos em que não foram formuladas
propostas, manteve-se a linha correspondente a esse participante, trancando-a com um tracejado na sugestão número um.

Criação de roteiro
arqueológico.

Valorização
património
molinológico Fajões.

de

Criação
museu/centro
interpretativo.

Reabilitação Casa
Museu Regional.

de Reabilitação museus
existentes.

Classificação
vias/pontes.

Realização de
Desenvolvimento
conferências sobre o
projeto investigação
património
Castro de Ul.
arqueológico.

Gestão
património
cultural do concelho.

Desenvolvimento
Fiscalização
sítios
projeto investigação
arqueológicos.
Castro de Ul.
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SIM

SIM

Realização de conferências sobre temas diversificados.

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Promoção de concursos infantis e juvenis.

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Parceria entre BMFC e PTM para potenciar a leitura ao ar livre.

Melhorar a comunicação/divulgação.

Inventariação pontos interesse patrimonial.

Instalação de infraestruturas wireless no PTM para os visitantes.

Fazer uma análise à viabilidade económica da construção de cinema.

Edição de revista sobre o património/história local.

Criação e implementação de circuito de visita com meios da autarquia.

Aumentar proximidade aos munícipes.

Aumentar articulação entre pelouros.

Articulação das atividades desenvolvidas pelos diferentes equipamentos,
adequando-as à sua missão primordial.
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SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

