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Vaticano: Papa aponta luta contra 
miséria «material, moral e espiritual» 
como prioridade da Igreja 
Francisco assina primeira mensagem para a Quaresma, dedicada ao 
tema da pobreza

UCP nas «periferias do 
pensamento» 

Universidade Católica 
contra défice ético 

Igreja/Ensino: Patriarca de 
Lisboa destaca importância 
da Universidade Católica 

Igreja/Ensino: Dia da UCP 
assinalado com atribuição 
«honoris causa» a Roberto 
Carneiro e especialistas 
em biotecnologia 

Mensagem para o Dia 
Nacional da Universidade 
Católica Portuguesa 

Igreja/Cultura: Porto 
recorda figuras da cidade 

Braga: Alunos da UCP 
promovem recolha de 
alimentos 

UCP/Porto: Jornadas de 
Teologia vão incidir sobre a 
temática da ressurreição 

Estudos Teológicos: 
Imaginar a Igreja 

UCP/Saúde: 
Investigadores definem 
qualidade para serviços de 
cuidados paliativos 

Bento XVI: Historiador 
António Matos Ferreira 
recorda Papa que colocou 
o «serviço» à frente da 
«autoridade» 

Açores: Bispo de Angra 
desafia consagrados 

Fátima: Consagrados 
devem ser testemunhas da 
alegria do Evangelho 

Leiria-Fátima: Exortação 
Apostólica é um hino à 
alegria que abre novos 
caminhos à fé 

Leiria-Fátima: Mais de 170 
adolescentes reuniram-se 
em encontro da catequese 

Algarve: Referendo sobre 
coadoção em destaque 

Solidariedade: Iniciativa «Terra Amada» prepara nova edição

Viseu, 31 jan 2014 (Ecclesia) – Os responsáveis pelo curso de arquitetura da Universidade Católica de Viseu estão a preparar, 
em conjunto com os alunos, uma nova edição da iniciativa ‘Terra Amada’, desta vez na aldeia de Vale de Papas, em Cinfães.

“Desenvolvemos no ano passado a primeira edição da iniciativa Terra Amada, que levou sessenta estudantes de arquitetura e 
jovens arquitetos nacionais e estrangeiros à aldeia de Covas do Monte, onde conseguimos reabilitar sete edifícios e melhorar as 
acessibilidades do espaço público, melhorando a qualidade de vida de uma população vulnerável e promovendo a conservação 
e reabilitação do património vernacular”, começa por dizer o comunicado enviado à Agência ECCLESIA.

Dado o sucesso da iniciativa no ano de 2013, a organização tenta agora “viabilizar para este ano uma nova edição, desta vez na 
aldeia de Vale de Papas, onde entre outros tesouros, ainda se encontram casas com cobertura de colmo habitadas”.

Esta edição do projeto pretende “ser mais ampla, agregando dimensões de apoio social saúde e desenvolvimento económico”, 
e, no que respeita à intervenção física, vai incluir, entre outras ações, “levar água canalizada à aldeia, dotação de instalações 
sanitárias e saneamento em habitações carenciadas, preservação do património cultural e comunitário e qualificação do espaço 
público”, explica a nota.

Para conseguir viabilizar esta iniciativa, que se prevê poder “catalisar um investimento de cerca de duzentos mil euros nesta 
aldeia”, a organização apela ao apoio “na sua preparação, cujas despesas têm sido suportadas até agora pelos voluntários da 
organização (maioritariamente alunos)”.

“Com um pequeno apoio conseguiremos fazer muito, mas este apoio é essencial para podermos ter condições de operar”, 
ressalva a nota.

“Criamos um projeto de crowdfunding que visa angariar os fundos necessários para viabilizar a preparação da iniciativa”, conclui 
o comunicado.

A iniciativa Terra Amada é organizada pelo curso de arquitetura da Universidade Católica de Viseu e centra-se no 
desenvolvimento de ações de voluntariado, abertas à participação de alunos de arquitetura nacionais e estrangeiros, com o 
objetivo de realizar intervenções de conservação e reabilitação em aldeias rurais do interior português, no que respeita a 
melhorar a qualidade de vida das populações, conservar e reabilitar o património material, imaterial e contribuir para o 
desenvolvimento local.
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Igreja/Media: Seminário junta bispos em Cuba para debater forma de comunicar 
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INICIATIVA TERRA AMADA :: ALDEIA DE VALE DE PAPAS

A iniciativa TERRA AMADA, organizada pelo Curso de Arquitetura da Universidade Católica de 
Viseu, centra-se no desenvolvimento de ações de voluntariado, abertas à participação de 
alunos de arquitetura nacionais e estrangeiros, com o objetivo de realizar intervenções 
conservação e reabilitação em aldeias rurais do interior português. 

Como sabem, desenvolvemos no ano passado a primeira edição da Iniciativa Terra Amada, 
que levou sessenta estudantes de arquitetura e jovens arquitetos nacionais e estrangeiros à 
aldeia de Covas do Monte, onde conseguimos reabilitar sete edifícios e melhorar as 
acessibilidades do espaço público, melhorando a qualidade de vida de uma população 
vulnerável e promovendo a conservação e reabilitação do património vernacular.

Dado o sucesso da Iniciativa no ano passado, estamos a tentar viabilizar para este ano uma 
nova edição, desta vez na aldeia de Vale de Papas, onde entre outros tesouros, ainda 
encontrar casas com cobertura de colmo habitadas. 

Esta edição pretende ser mais ampla, agregando dimensões de apoio social saúde e 
desenvolvimento económico, e, no que respeita à intervenção física, incluirá, entre outras 
ações, levar água canalizada à aldeia, dotação de instalações sanitárias e saneamento em 
habitações carenciadas, preservação do património cultural e comunitário e qualificação do 
espaço público.

Para conseguirmos viabilizar esta iniciativa, que se prevê poder catalisar um investimento de 
cerca de duzentos mil euros nesta aldeia, precisamos de apoio na sua preparação, cujas 
despesas têm sido suportadas até agora pelos voluntários da organização (maioritariamente 
alunos). Com um pequeno apoio conseguiremos fazer muito, mas este apoio é essencial para 
podermos ter condições de operar. 

Assim, criamos um projeto de crowdfunding que visa angariar os fundos necessários para 
viabilizar a preparação da iniciativa. Encontram o projeto no link abaixo:

http://ppl.com.pt/pt/prj/iniciativa-terra-amada-vale-de-papas
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INICIATIVA TERRA 
AMADA :: ALDEIA DE VALE 
DE PAPAS

A iniciativa TERRA AMADA, 
organizada pelo Curso de 
Arquitetura da 
Universidade Católica de...

ENSAIO GERAL NA FERIN 

A próxima sessão do 
programa "Ensaio Geral na 
Ferin" terá como 
convidados o escritor 
Antón...

COZINHA MACAENSE A 8 
MÃOS NO RESTAURANTE 
TERRAÇO

O Restaurante Terraço, no 
Tivoli Lisboa, e o Turismo 
de Macau, promovem uma 
semana gastron...

DEIXEM O PIMBA EM PAZ - 
LANÇAMENTO DE CD AO 
VIVO

Foi o projeto sensação do 
final de 2013. Esgotaram 
salas em Lisboa, Porto, 
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CINFÃES: Vale de Papas - Aldeia do Colmo

O Curso de Arquitetura da Universidade Católica de 
Viseu, em parceria com a Câmara Municipal de Cinfães, 
no âmbito da iniciativa Terra Amada vai desenvolver uma 
ação de voluntariado / estaleiro-escola, entre julho e 
agosto, na aldeia de Vale de Papas, em Ramires. Mais de 
50 estudantes de arquitetura e arquitetos estagiários, 
nacionais e estrageiros, sob a direção de mestres-de-
obras e técnicos experientes do sector vão levar a cabo 
obras de conservação e reabilitação com vista a 
melhorar a qualidade de vida da população, conservar e 
reabilitar o património material, imaterial e contribuir 
para o desenvolvimento local.

Com base em mão-de-obra voluntária e com os materiais 
assegurados pelas empresas associadas, esta iniciativa 
prevê um conjunto de intervenções que incluem a 
dotação de infraestruturas básicas na aldeia (como água 
canalizada), a melhoria das condições habitacionais 
(instalação de wc em 3 habitações), a conservação do património arquitetónico (coberturas de 
colmo, eira comunitária, etc.), a dotação de estruturas de desenvolvimento de atividades 
económicas (atelier, queijaria tradicional, etc.) e a melhoria do espaço público. Os projetos e a 
logística estão a cargo dos professores e alunos do Curso de Arquitetura da Universidade Católica 
Portuguesa em estreita colaboração com o Município.
Os elementos da Universidade Católica de Viseu responsáveis pelo projeto têm efetuado algumas 
vistas de trabalho à aldeia, deslocações acompanhadas pelo presidente do Município de Cinfães e 
técnicos da autarquia.
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