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DIA DE CAMPO 1 DESACELERAÇÃO, (RE)ENCONTROS E SABORES DA TERRA 
17h00 - Acolhimento na ESA-IPVC. Enquadramento e esclarecimentos sobre o programa. 
19h00 - Tertúlia Gastronómica (Jantar) - na aldeia de Grijó (Rio Frio), temperada por conversa com o 
Joaquim Dantas sobre os seus projetos de gastronomia slow-food. 
Ao fim da noite, deslocação para o alojamento (Arcos de Valdevez).  

DIA DE CAMPO 2  PASSOS NOVOS POR CAMINHOS VELHOS
09h00 - Uma manhã de caminhada, com o pastor e o seu rebanho de cabras sapadoras florestais, Hugo Novo 
(Quinta Lógica, Sistelo).
13h00 -  Piquenique na Branda do Alhal 
16h00 - Leitura-tertúlia 1, em Sistelo
A nova silvo-pastorícia e os baldios de alto valor natural – que mudanças? Que viabilidade futura? Hugo Novo 
(Quinta Lógica, empreendedor), Joaquim Dantas (Território com Vida), José Pedro Araújo (ESA/IPVC). 
Uma reflexão sobre a Inovação, a criação de emprego e o crescimento económico duradouro em meio rural. 
Quais os fatores críticos de sucesso? Lívia Madureira (CETRAD, UTAD e SPER).  
20h00 -  Jantar em Sistelo, saboreando a gastronomia local. 
Ao fim da noite, deslocação para o alojamento (Arcos de Valdevez).  

DIA DE CAMPO 3 AS ALDEIAS, AS GENTES E OS ATORES DA MUDANÇA
09h00 - Uma manhã passeando pelos lugares de Sistelo, observando o património natural e cultural 
subjacente à candidatura a património cultural paisagístico, num percurso interpretado por Sérgio Rodrigues 
(Presidente da Junta de Freguesia de Sistelo) e Fernando Barros (arquiteto/investigador, FAUP).
13h00 -  Almoço em Sistelo, saboreando a gastronomia local. 
16h00 - Leitura-tertúlia 2 em Sistelo: Reinventando as aldeias de montanha do Alto Minho – os serviços de 
ecossistema e a sua remuneração. 
Uma reflexão sobre o papel da investigação na compreensão das interações entre os sistemas agrícolas 
tradicionais e a biodiversidade e na sua valorização em processos de desenvolvimento rural.  (José Manuel 
Lima Santos, ISA-UL).
Regresso à ESA-IPVC no autocarro. 

PROGRAMA OPCIONAL (INSCRIÇÃO ADICIONAL)
Sábado - Jantar em Arcos de Valdevez, dormida. 
Domingo (manhã) – Passeio pela Ecovia do Vez, entre Gondoriz e Arcos de Valdevez (5 km, fácil), seguida de 
um trajeto em canoa no Rio Vez (4 km, 2 h). Regresso à ESA no autocarro. 


