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VALE DE PAPAS 

TRANSFORMADA NUM 

ESTALEIRO-ESCOLA 

 
A iniciativa TERRA AMADA, promovida pelo Curso de Arquitetura da CATÓLICA - Viseu, já está 

no terreno. Vale de Papas, em Ramires está transformada nestes dias num estaleiro-escola. O 

presidente da Câmara Municipal visitou a aldeia no dia 18 de julho para acompanhar de perto os 

trabalhos que estão a ser desenvolvidos. 

 

 

Centrado no desenvolvimento de ações de voluntariado, abertas à participação de alunos de cursos de 

arquitetura nacionais e estrangeiros, este projeto cujos parceiros são a Câmara Municipal de Cinfães, 

os Departamentos de Arquitetura e Ciências Biomédicas da Universidade Católica Portuguesa e a 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu vai desenvolver intervenções no âmbito da 

requalificação dos espaços públicos de entrada na aldeia e da eira comunitária e a instalação de 

equipamentos públicos e mobiliário (instalações sanitárias, cobertura do tanque e caixas do correio, 

bancos, papeleiras, etc.). Os trabalhos vão também contemplar a instalação de sistema de água 

canalizada em toda a aldeia e a melhoria da iluminação pública, bem como a requalificação de um 

moinho de água, espigueiros e uma forja. 

 

 

O projeto, que de 24 de julho a 3 de agosto vai receber mais de 60 voluntários, prevê ainda a instalação 

de uma queijaria e a Casa do Forno. 

O projeto Terra Amada tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República 

 

http://www.cm-cinfaes.pt/
http://www.cm-cinfaes.pt/media/k2/items/cache/211fb1d06f9479a7650fc3bb47b93c8b_XL.jpg


Agência Ecclesia 

08 de Julho de 2014, às 13:15  

60 estudantes de arquitetura e engenharia civil vão estar, de 24 de julho a 

3 de agosto, na aldeia de Vale Papas 

Cinfães, Viseu, 08 jul 2014 (Ecclesia) – A iniciativa «Terra Amada», promovida pelo curso de 

arquitetura da Universidade Católica Portuguesa - polo de Viseu –, vai promover este ano a 

conservação e a reabilitação da aldeia Vale de Papas. 

Através de ações de voluntariado, cerca de 60 estudantes de arquitetura e engenharia civil vão estar, 

de 24 de julho a 3 de agosto, naquela aldeia da Diocese de Lamego com o intuito de reabilitar o 

“património vernacular” e melhorar “a qualidade de vida da população”, realça um comunicado 

enviado à Agência ECCLESIA. 

 

A iniciativa pretende também “levar água canalizada a toda a aldeia e a promoção do 

desenvolvimento local, com a instalação de novas atividades económicas e a criação de sete postos 

de trabalho”. 

 

A ação “pioneira e inovadora”, em parceria com a Câmara Municipal de Cinfães, o Curso de 

Ciências Biomédicas, o Instituto Politécnico de Viseu e o GECORPA, centra-se “no 

desenvolvimento de ações de voluntariado/estaleiros-escola abertas à participação de alunos de 

cursos de arquitetura e engenharia civil nacionais e estrangeiros, com vista a reabilitar edifícios e 

espaços em aldeias rurais”, acrescenta. 

 

Para além da conservação de património material, é objetivo destas ações contribuir para “a 

transmissão do património imaterial (ligado às artes e ofícios tradicionais), para o enriquecimento da 

formação dos arquitetos, para o desenvolvimento local e para a melhoria das condições de vida das 

populações”. 

A ação deste ano prevê a realização de “sete obras em diversos edifícios e intervenções em espaço 

público”, revela a nota. 

Este projeto permite aos alunos um contacto prático com as temáticas relacionadas com “o 

desenvolvimento dos territórios rurais” e com a “coesão social e territorial e dá-lhes ainda a 

oportunidade de aprender os processos, técnicas e materiais de construção tradicionais”. 

Com cerca de trinta habitantes, Vale de Papas é uma aldeia da Serra de Montemuro, freguesia de 

Ramires, Cinfães, e é uma comunidade dedicada “inteiramente à agricultura e ao pastoreio”. 

LFS 

http://www.agencia.ecclesia.pt/autor/agencia-ecclesia/
http://iniciativaterraamada.wix.com/terraamada


  

 

Iniciativa Terra Amada vai reabilitar 

aldeia de Vale de Papas, em Cinfães  

09-06-2014 16:42 | País 

Fonte: Agência Lusa  

Viseu, 09 jun (Lusa) -- A iniciativa Terra Amada, promovida pelo curso de Arquitetura 

da Universidade Católica de Viseu, vai este ano reabilitar a aldeia serrana de Vale de 

Papas, no concelho de Cinfães, onde vivem três dezenas de pessoas. 

Entre 24 de julho e 03 de agosto, estas pessoas, que se dedicam à agricultura e ao 

pastoreio, terão a companhia de 60 estudantes de arquitetura e de engenharia civil que 

realizarão sete obras em diversos edifícios e ainda intervenções em espaço público. 

Depois de, no ano passado, os estudantes terem estado na aldeia de Covas do Monte, no 

concelho de S. Pedro do Sul, onde reabilitaram sete edifícios e o espaço público, este 

ano a iniciativa é ainda mais ambiciosa. 

"Para além da reabilitação do património vernacular e da melhoria da qualidade de vida 

da população, tem por objetivos levar água canalizada a toda a aldeia e a promoção do 

desenvolvimento local, com a instalação de novas atividades económicas e a criação de 

sete postos de trabalho", avança a organização. 

Este ano, o curso de Arquitetura da Universidade Católica de Viseu conta com a 

parceria da Câmara de Cinfães, do Curso de Ciências Biomédicas, do Instituto 

Politécnico de Viseu, e do GECORPA -- Grémio do Património e da Associação das 

Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. 

A aldeia de Vale de Papas situa-se na freguesia de Ramires, na Serra de Montemuro. 

"Sem qualquer tipo de equipamentos ou atividades fora do setor primário, sem 

infraestruturas básicas como água canalizada ou saneamento público, sem nenhum 

espaço aberto ao público e com uma população envelhecida, esta é uma aldeia com 

grandes carências em termos demográficos, socioeconómicos e de condições de 

habitabilidade", refere a organização. 

No entanto, é "riquíssima em termos de património arquitetónico e cultural, material e 

imaterial, com uma forte tradição ainda viva nas artes e ofícios, exibindo um belo 

conjunto de construções em granito amarelo, algumas das quais ainda com coberturas 

em colmo, uma técnica em extinção", acrescenta. 

Os espaços exteriores, em particular o conjunto de eiras, espigueiros e tanques públicos, 

são considerados outros pontos de interesse. 

http://portocanal.sapo.pt/noticias/6
http://portocanal.sapo.pt/


A iniciativa Terra Amada visa o desenvolvimento de ações de voluntariado numa lógica 

de estaleiros/escola, que são abertas à participação de alunos de cursos de arquitetura e 

engenharia civil, nacionais e estrangeiros, para reabilitar edifícios e espaços em aldeias 

rurais. 

Segundo a organização, "para além da conservação de património material, é objetivo 

destas ações contribuir para a transmissão do património imaterial (ligado às artes e 

ofícios tradicionais), para o enriquecimento da formação dos arquitetos, para o 

desenvolvimento local e para a melhoria das condições de vida das populações". 

"Este projeto permite aos alunos um contacto prático com as temáticas relacionadas 

com o desenvolvimento dos territórios rurais e com a coesão social e territorial e dá-lhes 

ainda a oportunidade de aprender os processos, técnicas e materiais de construção 

tradicionais", sublinha. 

À semelhança do ano passado, os estudantes e estagiários terão o apoio de mestres-de-

obras e técnicos especializados, que também oferecem o seu tempo e o seu 

conhecimento. Os materiais são doados pelas empresas que se associam à iniciativa. 

AMF // SSS 

Lusa/fim 

 


