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Introdução 
O Roteiro dos Produtores Locais pretende ser um repositório do 

que melhor se faz e produz em Vila Nova de Poiares, 

contribuindo para a alavancagem dos pequenos produtores do 

concelho, como para a divulgação dos produtos endógenos e/ou 

de cariz tradicional que constituem a identidade do concelho. 

Para o Município esta é também uma forma de afirmar e 

promover o desenvolvimento sustentado de todo o território 

concelhio, num contexto cada vez mais globalizado. É, pois, uma 

concretização da aposta municipal na valorização do mundo 

rural e das marcas genuínas da identidade, das raízes e dos 

saberes populares das nossas comunidades.  

Aliar as tradições à inovação e aos ritmos da modernidade é um 

fator importante de diferenciação do concelho de Vila Nova de 

Poiares, num processo contínuo de forte dinamismo social e 

económico que encontra um significativo apoio nas comunidades 

locais, mobilizando diferentes gerações.  

A elevada qualidade dos produtos agrícolas e pecuários, a 

singularidade e inegável valia de um artesanato de ofícios 

multifacetados e a extremamente saborosa e imperdível 

gastronomia constituem um conjunto de saberes e sabores que  
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assumem e compõem a grande diversidade e beleza ímpar do 

património cultural e histórico que nos caracteriza.  

Este Roteiro dos Produtores Locais pretende ser um ‘olhar 

atento’ em relação a tudo aquilo que o mundo rural e tradicional 

tem para oferecer, num esforço de preservação e defesa das 

tradições de outrora, bem como das artes e ofícios que se foram 

transmitindo de geração em geração até aos dias de hoje. 

Desde a produção loiça de barro preto, a cestaria, os artigos de 

vime e trabalhos em madeira, os palitos floridos, a produção de 

mós, a tecelagem, os bordados e a bijuteria, são muitos os 

saberes ancestrais que os seus autores e produtores têm sabido 

conjugar com os apelos da inovação, acrescentando valor à 

competitividade e à atratividade da nossa economia. 

Nas páginas deste roteiro, mais do que uma lista de produtos e 

produtores, encontramos um desafio à descoberta do património 

material e imaterial de um concelho ou, simplesmente uma 

oportunidade de reavivar memórias de uma terra e de um povo 

que sabe encontrar nas suas raízes a força que lhe permite trilhar 

um futuro cheio de confiança. 

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

João Miguel Henriques 
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O Concelho de Vila Nova de Poiares é rico em tradições 

culturais, gastronómicas e de ofícios que são mantidas e 

preservadas quer pela produção de artesanato, quer pela 

inovação comercial que os empreendedores do Concelho dão a 

produtos tradicionais. 

Os novos usos e usufrutos de velhos costumes revelam-se como 

oportunidades de negócio, pela genuinidade e autenticidade dos 

produtos, a qual é muito apreciada. 

Ao nível do Artesanato destaca-se a louça de barro preto, a 

cestaria, artigos de vime e trabalhos em madeira, os palitos 

floridos, a produção de mós, a tecelagem, os bordados e a 

bijuteria. 

 

No que respeita aos produtores locais do concelho, destacam-se 

por várias atividades, nomeadamente:  

 

- Produção de louça de barro preto; 

- Acessórios de moda feitos à mão, em cerâmica preta e aço 

inoxidável; 

- Fabrico de mós; 

- Produção de palitos em flor; 

- Artesanato de cestaria; 
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- Mobiliário de madeira e artefactos de usos quotidianos, como 

gamelas, peneiras e outros utilitários; 

- Tecelagem; 

-Trabalhos em Xisto; 

- Bordados e ponto de cruz, rendas e costura criativa; 

- Criação de bonecas feitas de farrapos; 

- Trabalhos com ferro fundido;  

- Produção de mel; 

- Plantações de framboesas e mirtilos (frutos silvestres); 

- Produção de plantas aromáticas e medicinais, ornamentais, 

arbustos e árvores; 

- Produção de produtos agrícolas 

- Cerveja artesanal. 
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Louça de Barro 
Preto  
Fernando Correia – LBP 

 

 

Fernando Fernandes Correia é Oleiro de profissão, nasceu a 10 

de abril de 1963 e residente em Olho Marinho, freguesia de São 

Miguel de Poiares. 

A olaria faz parte de uma história e tradição secular, com mais 

de150 anos. É uma tradição da Família Correia que em 1885 deu 

novamente vida a este tipo de arte, estando desde há quatro 

gerações a manter viva a tradição do fabrico de louça preta. 

Fazer louça de barro preto exige um trabalho de amor e 

dedicação, que não só tem lugar nas peças decorativas, dado a 

beleza das mesmas, como a utilização na confeção de inúmeros 

pratos típicos que adquirem outro sabor devido a este tipo de 

louça.  

Todo o processo é artesanal, desde o cavar do barro, como era 

feito há um século atrás, ao fabrico na roda do oleiro, à sua 

colocação nos fornos, não menos antigos, e o seu cozimento a 



  

10 
 

lenha, mantendo-se assim a tão antiga forma de fazer os 

famosos caçoilos. 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais ou no armazém de fabrico. 

 

Produtos confecionados 

 

Artigos decorativos  

• Panela de três pernas 
• Cantara de segredo 
• Jarras (vários modelos) 
• Cestos 
• Canecas 
• Potes (vários modelos) 
• Caçoilos miniatura 

 

 Artigos Utilitários 

• Caçoilos 
• Tachos 
• Assadeira de leitão  
• Assadeiras 
• Potes para assar castanhas 
• Telhas para grelhados 
• Barco 
• Sertã 
• Taça para arroz 
 

 

Contactos 

Estrada nacional nº2 Olho Marinho 

3350-210 Vila Nova de Poiares 

Telf. 239 421 832 – 964 181 586 – 969 860 965 

info@loucabarropreto.com 

www.loucabarropreto.com 

mailto:info@loucabarropreto.com
http://www.loucabarropreto.com/
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Louça de Barro Preto  
Centro Difusor de Artesanato da ADIP 

 

A ADIP (Associação de Desenvolvimento 

Integrado de Poiares) é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, fundada em 

1996 que, no seu início, tinha como objeto o 

desenvolvimento económico, cultural e social 

em prol da população local. Uma das áreas das intervenções da 

ADIP, desde a sua criação, é a das Artes e Ofícios 

Tradicionais, que tem como objetivos primordiais garantir a 

existência de um equipamento de apoio ao artesanato e apoiar 

iniciativas deste sector; contribuir para a revitalização do mundo 

rural e colaborar na divulgação de recursos locais. Em 1998, foi 

promovido um curso de “Olaria/Barros Pretos” abrangendo 12 

mulheres desempregadas, uma das quais foi contratada e é hoje 

a mestre desta arte ancestral – Judite Pereira. 

O trabalho ao vivo é o principal chamariz 

deste pólo de Artesanato, permitindo a 

valorização dos profissionais que aí têm a 

possibilidade de mostrar a sua arte e de 

escoar com maior facilidade os seus produtos. Paralelamente à 
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exposição, trabalho ao vivo e comercialização, o Centro Difusor 

de Artesanato tem ainda uma função pedagógica, pois é 

frequente a dinamização de ateliers dirigidos a crianças e idosos, 

que contemplam todas as fases do processo produtivo, 

nomeadamente na olaria. Ao longo do ano realizamos várias 

exposições temáticas, patentes normalmente durante um mês, 

com artesanato da região sendo a participação em Feiras e 

Eventos de diversa origem uma prática, ao longo da nossa 

existência. 

Em 2022, através da nossa oleira, as peças de barro preto 

produzidas foram certificadas pela a-certifica 

com a denominação de “Barro Preto de Olho 

Marinho”. 

Peças de barro preto produzidas: Caçoilos, Jarra de 

vinho, Âncora, Bilha de Segredo, Bilha de Bico, Bilha de 2 Bicos, 

Cabaça, Cântaro, Copo, Caneca, Cinzeiro, Fruteira, Assadeira, 

Assador de Castanhas, Assadores de Chouriço, Chávena com 

Pires, Azeitoneira, Castiçal, Paliteiro, Presépios, Cabras, Jarras, 

Jarra com Asa, Garrafas, Caçoilo íman, entre outras peças. 

 

Contactos 

Zona Industrial de São Miguel 

3350-214 Vila Nova de Poiares 

Telf. 239 429 000  

E-mail geral@adip.pt 

mailto:geral@adip.pt
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Acessórios de Moda 
com Barro Preto 
Make It - Diana Lima Correia 

 

A ideia deste projeto surge com a 

necessidade de explorar e 

desenvolver as potencialidades do 

barro preto, tão característica do 

concelho de Vila Nova de Poiares.  

Fazendo parte de uma família ligada 

ao barro preto há várias gerações, sentiu que podia dar uma 

nova imagem e uma nova utilidade a esta arte familiar.   

Sendo mulher e tendo o gosto natural por acessórios de moda, 

porque não desenvolver esta inesperada união? Desta forma o 

objetivo foi criar uma linha de acessórios de moda, moderna, 

contemporânea e totalmente diferente da oferta existente no 

mercado, mas também que valorizasse as nossas tradições.  

 Desta forma, para além de criar um produto inovador, também 

é possível dar alguma continuidade às tradições familiares, 

assumindo uma nova vertente associada à cerâmica preta, mas 
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sempre com o intuito de valorizar o barro preto e o concelho de 

Vila Nova de Poiares.  

 A proposta deste projeto é então a criação de uma marca de 

acessórios de moda – Make it – que vise o desenvolvimento de 

peças feitas em cerâmica preta, tendo algum suporte, 

complementos e acabamentos em metal. O portefólio de 

produtos é composto por colares, pulseiras, brincos, porta-

chaves e outros acessórios variados.  

 Através deste projeto, a Make it assume também o compromisso 

de valorizar a cerâmica preta e a produção artesanal, 

aumentando o interesse pelos produtos artesanais desta região. 

A sua missão passa precisamente por esta união da inovação 

com o tradicional, criando um produto 

diferenciado que seja representativo do 

concelho e dos seus recursos. Atualmente 

os produtos podem ser adquiridos em feiras 

de artesanato e mercados locais, bem como 

online, através das plataformas digitais. 

 

Contactos                                                            

Facebook.com/makeitacessorios  

Instagram.com/makeit.makeit  

Email: dianalima.correia@hotmail.com  

Atelier LBP Barro Preto: Rua da Louça Preta, nº7, Olho Marinho, Vila Nova de 

Poiares  

mailto:dianalima.correia@hotmail.com
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Fabrico de Mós 
Aucíndio Lima Fernandes 

 

 

Aucíndio Lima Fernandes, 

nasceu a 03 de outubro de 

1941 e reside em Olho Marinho 

é Cabouqueiro e fabricante de 

mós de profissão. 

Na família do Sr. Aucíndio, fabricar mós é tradição que já vem 

dos seus trisavós. 

O fabrico das mós, em tempos recuados, assumiu uma 

importância muito significativa, porque eram utensílios utilizados 

para moer o milho, o centeio, a aveia e outros cereais. Mas não 

só neste tipo de indústria (moinhos) eram utilizadas as mós, pois 

as azenhas e os lagares, tal como a indústria vidreira e outras, 

utilizavam as mós para trituração. 

Hoje em dia, com o declínio dos moinhos, as peças que têm mais 

procura servem, essencialmente, para fins decorativos. 

O Sr. Aucíndio continua a utilizar a mesma forma de trabalho. No 

talhamento são utilizadas várias ferramentas como o martelo, o 

compasso, os picões e as barras. A maior parte de trabalho do 
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cabouqueiro é passado a trabalhar a pedra com o picão, de 

forma a fazer surgir as tradicionais mós. 

As mós eram feitas de uma única pedra, feitas de oitavos e 

talhadas em quatro tamanhos: 90 cm, 1 mt, 1,05mt e 1,20mt. 

Para não desperdiçar pedra que era boa, na década de 50 

introduziu-se uma nova técnica, o fabrico de mós tipo francês, da 

qual o Sr. Aucíndio é o único fabricante do país. Estas mós eram 

feitas em gomos com vários bocados de pedra, mas que havia o 

cuidado de serem todas iguais, não só para ficar mais perfeitas 

como também para ter um maior e melhor rendimento. 

 

 

 

Contactos 

Rua de Alveite Pequeno, n.º34 

Olho Marinho 

3350-210 Vila Nova de Poiares 

Telf. 917 242 820 
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Cestaria e Artefactos de 
Madeira  
José Maria Pereira  

 

 

 

 

 

José Maria Pereira, nasceu a 26 de julho de 1965 e reside no 

Sobreiro, lugar pertencente à freguesia de Arrifana. 

“Zé Maria do Sobreiro”, como gosta de ser tratado, é cesteiro de 

profissão. Faz cestos de acácia e de salgueiro, desde os seus 14 

anos de idade. 

É ele quem vai buscar a madeira aos soutos para ter matéria-

prima para trabalhar. 

Aprendeu esta arte ainda em pequenino com o seu avô. 

O seu trabalho é realizado num banco, a que se dá o nome de 

“burra”, que já tem mais de 100 anos. Outros instrumentos de 

trabalho que utiliza são: a navalha, e os podões. 

Todo o processo é artesanal. 
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Da sua arte saem vários tipos de cestos: 

- cestos em forma de barquinhos; 

- cestos fundos; 

- cestos para o pão, para a lenha, para colocar os caçoilos da 

chanfana. 

Os seus produtos podem ser 

adquiridos em feiras de 

artesanato e mercados locais, 

bem como na sua oficina de 

produção. 

 

 

 

Contactos 

Rua Mártir São Sebastião, n.º6 

Lugar do Sobreiro – Arrifana 

3350-024 Vila Nova de Poiares 

Telf. 918 505 170 
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Cestaria e Artefactos de 
Madeira 
 Adélio Gouveia  

 

Adélio Carvalho Sêco Gouveia, 

nasceu a 17 de abril de 1957 e 

reside no lugar dos Casais, 

freguesia de Arrifana. 

O Sr. Adélio exerce a profissão 

de cesteiro, que aprendeu com o 

seu pai, desde os seus 12 anos, 

altura em que saiu da escola, até 

aos dias de hoje.  

Todo o processo tem início com 

o ir buscar a madeira ao pinhal, 

e depois rachá-la. 

As tiras de madeira que vão dar 

origem aos cestos são todas 

desfiadas à mão.  

É utilizado vime para o tecimento 

e acácia/mimosa para o fundo do cesto. 
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O Sr. Adélio faz sempre o mesmo formato de cestos, apesar de 

fazer de tamanhos diferentes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Rua dos Canastreiros, n.º7 

Lugar dos Casais – Arrifana 

3350-014 Vila Nova de Poiares 

Telf. 966 383 296 
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Palitos em Flor 
 Olinda Gouveia  

 

 

Maria Olinda Glória Gouveia, 

nasceu a 16 de outubro de 

1935 e reside em Ervideira, 

lugar que pertence à freguesia 

de Arrifana. 

A D. Olinda é paliteira desde os seus 7 anos. Fazer palitos é uma 

tradição de família, bem como o seu próprio sustento. 

Com 15 anos, a D. Olinda deixou de fazer somente os palitos e 

passou a fazer outro tipo de artesanato. 

Esta arte é feita com matéria-prima de salgueiro-branco e com 

uma navalha. Todas as peças são únicas, primeiramente 

imaginadas para depois serem realizadas. Esta artesã não faz 

cópias. 

Ao todo já são 22 tipos de peças diferentes (pavões, rocas, 

moinhos, aviões, santos, presépios, palmeiras, talheres, 

esferográfica, palitos em flor para decorar a mesa, flores 

esculpidas na madeira).  
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Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, bem como na sua oficina de produção. 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Quelha da Eira, n.º5 - Lugar de Ervideira - Arrifana 

3350-016 Vila Nova de Poiares 

Telf. 910 238 391 
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Tecelagem 
Leonilda Silva  

 

Leonilda Rodrigues Silva, nasceu 

a 25 de fevereiro de 1953 e 

reside no lugar de Sabouga, 

freguesia de Lavegadas. 

A D. Leonilda é tecedeira de 

profissão, e a única que existe no 

concelho. 

A manta de trapos só ela é que 

faz em todo o país. 

Trabalha no tear desde pequenina, desde os seus 6 anos. 

Cria peças a partir de farrapos. Nas suas mãos, tecidos 

reciclados ganham nova forma. Tornam-se mantas, tapetes e 

passadeiras. 

A D. Leonilda, para além das belas mantas, faz também rodilhas, 

que antigamente serviam para ir buscar água à fonte, individuais 

para refeição, bases para tachos, malas, almofadas e aventais. 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, bem como na sua oficina de produção. 
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Contactos 

Rua António Gonçalves, n.º33 

Lugar de Sabouga – Lavegadas 

3350-056 Vila Nova de Poiares 

Telf. 968 445 088 
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Artesanato em Xisto 
Carlos Albuquerque 

 

 

Carlos José da Costa Albuquerque, 

reside em Pinheiro, freguesia de Santo 

André, Vila Nova de Poiares. 

Faz do artesanato o seu hobbie, há 34 

anos. 

O gosto pelo artesanato veio dos seus 

passeios pelo Piódão e pela serra da 

Lousã.  

Usa a pedra de xisto para desenvolver o seu trabalho em que 

cria peças únicas.  

Faz casas de xisto em miniatura, quadros só com as fachadas 

das casas, relógios, chaveiros, ímans, entre outros materiais. 

Todo trabalho é realizado à mão e para enfeitar os seus trabalhos 

utiliza tudo o que a natureza lhe dá. Os seus produtos podem ser  
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adquiridos em feiras de artesanato e mercados locais, bem como 

na sua oficina de produção. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Telf. 917 341 027 

Email: solrac1965@sapo.pt 

mailto:solrac1965@sapo.pt
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Artesanato em 
Barro Branco 
Xibitas 

 

Andreia Filipa Roque de Carvalho  

Andreia Carvalho, apesar de não ter como base profissional a 

componente artística, sempre mostrou interesse pelas artes, 

pelas ofertas personalizadas e por desenvolver projetos com e 

para os outros. Criada em Lisboa, quando se mudou para Vila 

Nova de Poiares, rapidamente se apercebeu da falha que existia 

no concelho na sua promoção através da “pequena lembrança”. 

Deste modo, e pegando num ícone regional a nível gastronómico 

– a chanfana – e num animal típico da zona – a cabra, 

desenvolveu um projeto de artesanato. 

Inicialmente, foi um projeto difícil de ser posto em prática, devido 

a algumas especificidades do produto (tamanhos, material, 

quantidades de produção), mas que depois de muita procura e 

persistência, foi possível concretizar. Assim nasceu o íman em 

forma de cabra e em forma de cabra dentro do caçoilo da 

chanfana e, o mealheiro com o formato de uma cabra.  
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Desde a apresentação ao público, em agosto de 2014, a Xibita 

teve uma aceitação muito grande, chegando ao ponto de, 

atualmente, ser desenvolvida com algumas parcerias para ajudar 

a realizar e a pintar as peças de barro, nomeadamente a 

APPACDM de Vila Nova de Poiares. Com a Câmara Municipal 

de Poiares, foi igualmente realizada uma parceria, de modo a 

que as peças pudessem apresentar na sua decoração 

personalizada a frase “Capital Universal da Chanfana”. 

Com o decorrer do tempo, houve a necessidade de expandir o 

negócio ao nível de materiais, dando início a novos produtos, um 

dos quais em cerâmica (caneca com o logotipo da Xibita 

impresso) e alguns acessórios de roupa (sapatilhas e sacos de 

pano). 

Atualmente, a Xibita realiza trabalhos personalizados a nível 

individual e para empresas, em eventos específicos, tanto 

nacional como internacional, que vão sabendo da sua existência 

através de turistas, residentes ou emigrantes. 
 

 

 

 

 

Contactos 

Email: xibita.souvenirs@gmail.com   

963 526 101 

mailto:xibita.souvenirs@gmail.com
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Bonecas de 
Trapos 
Soledade Lobo  

 

 

Soledade Lobo dos Santos, nascida a 04 de novembro de 1934, 

é residente no lugar do Carvalho, freguesia de Arrifana. 

O gosto por esta arte começou já na idade adulta. Sentindo-se 

um pouco sozinha nesta fase da sua vida, a D. Soledade dedicou 

os seus tempos livres à confeção de bonecos de trapos. 

Começou por fazer uma família, que retratava a sua, ela, o 

marido e o filho. 

Neste momento, já fez mais de 1000 bonecos, muitos deles 

feitos para ajudar causas sociais. 

Os seus bonecos são feitos com restos de 

tecidos, uns que têm lá por casa e outros 

que lhe são oferecidos por pessoas que já 

conhecem o seu trabalho.  
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Alguns retratam profissões antigas 

da sua aldeia, como: ceifeira, pastor, 

agricultor, malhador, lavadeira. 

Outros retratam as figuras do 

Rancho do Carvalho, do qual fez 

parte. 

Faz ainda bonecos que lhe sejam solicitados por uma fotografia, 

tentando retratar o melhor possível. 

Todos os seus trabalhos têm uma história e são feitos com muito 

amor e carinho! 

 

 

Contactos   

Rua do Outeiro, n.º14 

Carvalho – Arrifana 

3350-013 Vila Nova de Poiares 
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Artesanato Criativo 
Gugu Miminhu 

 

Sara Gonçalo 

Sara Filipa Domingues Gonçalo, nasceu a 27 de Janeiro de 1985 

e reside no lugar de Pinheiro, freguesia de santo André. Criadora 

da marca Gugu Miminhu.  

A paixão por este projeto surgiu por brincadeira com um boneca 

em E.V.A., ao qual chamavam de Fofuxas. Quando deu por si já 

estava a fazer bonecas para a equipa de Futsal de um clube do 

nosso distrito.  

Desde 2014 que a Gugu Miminhu, nome que veio de uma 

alcunha de escola, tem mostrado aos seus clientes uma vasta 

gama de produtos e criações próprias  

Baseada no conceito de meraki "um pouco de amor em cada 

detalhe, um pedaço da minha alma em todas as coisas". “Cada 

projeto, cada artigo é feito com muito amor e pensado ao mínimo 

detalhe.”  

Em 2019 a Gugu Miminhu tornou-se Marca Registada 

Portuguesa de artigos para eventos e presentes personalizados. 

Motivo de orgulho por tudo o que foi alcançado e o que ainda 

está por alcançar.  
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Com a responsabilidade de ser marca registada surgiu a 

necessidade de especializar-se cada vez mais no design gráfico 

criativo surgindo assim uma linha de produtos para todo o tipo de 

eventos como também artigos personalizados para presentear 

aquelas pessoas tão queridas que acompanham novas 

tendências.  

Em 2021 assumiu o compromisso de explorar ao máximo os 

materiais locais na criação de novos artigos de forma a alcançar 

o objetivo de ter produtos maioritariamente produzidos em 

Poiares, colaborando e apoiando, artesãos e comerciantes 

locais.  

Assim um sonho se tornou real e desde então conta histórias 

com forma de vários materiais.  

Os seus produtos podem ser adquiridos através das plataformas 

digitais. 

 

 

Contactos 

911 726 692  

gugumiminhudesign@outlook.pt 

mailto:gugumiminhudesign@outlook.pt
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Costura Criativa e 
Bijuteria 
O Gato Hobby  

 

Jorge Marquês Francisco 

Sofia Francisco 

 

A loja O Gato Hobby é uma loja especializada em materiais para 

Artes Decorativas, Bijuteria e Belas Artes, criada em meados de 

2008.  

O nome "O Gato Hobby", nasceu porque os fundadores da loja 

'O Gato Hobby' pretendiam um nome único e original. 

Procuravam um nome, que juntasse as suas grandes paixões: 

"Artesanato e a paixão pelos felinos".  

O nome 'O Gato Hobby' começou a tomar forma, agradou, e veio 

para ficar.  

Atualmente, a loja 'O Gato Hobby' não tem loja física, sendo as 

vendas feitas somente pela Loja Online. 
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Contactos 

www://ogatohobby.com 

ogatohobby@gmail.com 

mailto:ogatohobby@gmail.com
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Bordados Artesanais 
Atelier Borda e Cose 
 

 

Paula Maria Silva Barreirinhas Carvalho Beludo 

O gosto por trabalhos manuais surge no auge dos seus 16 anos 

de idade, altura em que frequentou um curso de Bordadeira em 

máquina artesanal, ou seja, com máquinas antigas a pedal. 

Aos 18 anos, quis aprofundar os conhecimentos adquiridos nesta 

vertente, e frequentou o curso de bordados ministrado nas 

instalações da conceituada marca “Alfa” em Coimbra.  

Com 22 anos, por diversas circunstâncias da vida, viu-se 

obrigada a emigrar e a interromper esta paixão. Um momento 

que fez crescer e aprender muito sobre o que é a vida, mas a 

saudade permanecia.  

Foi então que, passados 13 anos, regressou à sua terra natal, 

Vale do Tronco, e abriu o seu primeiro negócio, em 2003, no 

Entroncamento de Vila Nova de Poiares, tendo reativado este 

seu sonho.  

E assim continua, passados quase 20 anos, a servir os seus 

clientes com o mesmo gosto de sempre. 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, bem como no seu atelier. 
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Contactos 

916 579 231 

paulabeludo@gmail.com 

 

mailto:paulabeludo@gmail.com
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Bordados Artesanais 
Priti 

 

O projeto Margarida Rosa/ Priti, conta com a presença de 3 

artesãs, Daniela Ferreira, Margarida Rosa e Sofia Coimbra, com 

diversas habilidades, nomeadamente pintura em tecido 

(camisolas, sacos de algodão, guardanapos em pano), renda, 

ponto cruz, arte em velcro, bijuteria e até onde a imaginação as 

levar.  

“O gosto pela arte surgiu... não sabemos como nem quando, 

apenas que surgiu e o gosto tem vindo a crescer a cada dia!” 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, ou através das plataformas digitais. 
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Contactos 

Instagram- @priti_s_d 

danirvf@gmail.com 

guida.1983@hotmail.com  

mailto:danirvf@gmail.com
mailto:guida.1983@hotmail.com
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Arte Aplicada em 
Reciclagem 
Sonhos e Flores  
 

Antónia Correia 

 

Antónia Inácia da Conceição Correia, nasceu a 01 de Maio de 

1960, no concelho de Aljustrel, no Distrito de Beja. 

Em 2006 tornou-se Poiarense, encontrando-se a residir na 

freguesia de Santo André. 

A “Sonho e Flores” surge com a intenção de transformar o “lixo 

em luxo”.  

Recicla-se o que os outros não querem. Dá-se novo visual a 

peças estragadas, criando-se peças personalizadas.  

É feito aproveitamento de cartão, 

caixas de ovos, pacotes de leite, 

garrafões de água, garrafas pet e 

papéis de revistas. 

Com a reciclagem de vários 

materiais faz: 

- Restauração de móveis 
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- Brindes para casamentos 

-Trabalhos em patchwork 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, ou através das plataformas digitais. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Contactos 

aiccnita@gmail.com 

https://www.facebook.com/SonhosEFlores 

Telf. 914 725 350   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aiccnita@gmail.com
https://www.facebook.com/SonhosEFlores
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Esculturas 
Paulo Pinheiro 
 

 

O escultor Alves Pinheiro iniciou a sua atividade artística com a 

pintura a óleo sobre tela, tendo participado em várias exposições 

coletivas. Tornou-se sócio do Círculo de Artes Plásticas de 

Coimbra em 1978. Aí teve como professor de escultura, Alberto 

Carneiro, docente da Escola de Belas Artes do Porto. Em pintura 

trabalhou sob orientação de Túlia Saldenha, João Dixo e 

Armando Azevedo. Frequentou o curso de Design Industrial, 

realizado no ITAP, em Coimbra, durante o ano de 1987. Desde 

1990, executa gessos medalhísticos para Edições Lusatenas, 

Medalhística Carmo dos Santos, ISCAC - Coimbra e Associação 

Académica de Coimbra - Comissão da Queima das Fitas de 

Coimbra - executando anualmente a medalha comemorativa da 

Queima das Fitas. Na sua produção destaca-se a medalha 

evocativa do Museu Machado de Castro. Participou com os 

escultores Cabral Antunes e Alves André, numa exposição de 

homenagem a Amália Rodrigues que a Associação Académica 

e Canção de Coimbra levou a cabo no Casino Estoril. No 

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato, de 7 

de Fevereiro a 31 de Dezembro de 1994, frequentou o curso de 
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Olaria. Em 1996, criou uma oficina na zona industrial de S. 

Miguel - Vila Nova de Poiares - onde realiza trabalhos de olaria, 

grés, faiança por molde, troféus em cerâmica e metal, escultura 

medalhística, medalhões e bustos para monumentos. Recebeu 

o Prémio de Seleção no Concurso Nacional de Artesanato 1999, 

do IEFP sobre o tema - Oceanos -,que decorreu na FIL - Parque 

das Nações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Rua B, N.º 15 - Zona Industrial, Lt 71 

3350-214 São Miguel de Poiares 

Vila Nova de Poiares  

alvespinheiro2009@gmail.com 

Telf. 965 131 686  

mailto:alvespinheiro2009@gmail.com
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Trabalhos em Ferro Forjado e 
Latoaria 
Arte Cá Arte Lá 
 

José Fernandes 

 

José da Costa Fernandes, nascido a 20 de abril de 1955, reside 

no lugar de Lombada, freguesia de São Miguel de Poiares. 

Com apenas 10 anos começou a trabalhar com ferro forjado, 

tendo aprendido a arte com o Mestre Pompeu Aroso, com quem 

trabalhou na sua oficina, enquanto discípulo, até aos 20 anos de 

idade. 

Produz as suas peças na forja, as quais são cravejadas, não 

utilizando técnicas de soldagem. 

A sua arte está muito virada para a elaboração de peças diversas 

utilitárias e decorativas, tais como: lanternas de parede, apliques, 

castiçais, candeeiro para mesa de bilhar, presépios, Santos, 

nomeadamente Santo António. Também gosta muito de executar 

animais feitos em ferro, tendo já realizados, burros, elefantes e 

touros. 
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Faz também mesas, mobiliário de jardim, grades, camas e 

biombos em ferro. 

Executa qualquer peça que o cliente pedir. 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, ou na sua oficina de produção. 

 

 

                    

 

 

 

 

Contactos 

Estrada Nacional N2, Lombada, Pinhal 

3350-205 São Miguel - Vila Nova de Poiares 

Telf. 910 949 636 
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Trabalhos em Ferro Forjado e 
Latoaria 
  António Henriques 

 

 

António da Conceição Henriques, 

nascido a 29 de junho de 1950, 

reside no lugar de São Miguel, freguesia de São Miguel de 

Poiares. 

Trabalha em ferro forjado, mas também tem formação de Oleiro.  

Iniciou esta arte do ferro forjado aos 12 anos, na Serrilharia 

Artística de Coimbra. 

Trabalhar com esta arte exige tempo, paciência e muito esforço, 

diz o artesão, que também faz cata-ventos por encomenda. “Um 

trabalho de amor à arte” é o que faz António, que se define como 

um perfecionista. 

O artífice salienta uma obra da qual se orgulha bastante, 

executada especialmente para a última edição da Feira 

Internacional de Artesanato de Lisboa – um Cristo crucificado em 

ferro forjado. 
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O Sr. António adora fechar-se na sua oficina e experimentar 

peças novas. “As minhas peças não são copiadas, saem todas 

da minha cabeça. Tento fazer coisas que não hajam aí pelo 

mercado. Isso é o que me motiva, mas, muitas vezes, tenho que 

fazer encomendas para viver, sabe como é…” 

A Universidade de Coimbra emprestou-lhe a torre para ser a sua 

inspiração e as “Maravilhas de Portugal” receberam uma obra 

inédita digna de estudo. 

Os seus trabalhos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, feiras de velharias e antiguidades ou na sua 

oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Rua Monsenhor de Matos, n.º2 A 

São Miguel 

3350-211 Vila Nova de Poiares 

Telf. 919 248 653 
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Produção de Licores e 
Compotas 
 
São D’Almeida 
 
 

Maria da Conceição 

Lopes Pereira 

D’Almeida, nascida 

em 02 de fevereiro 

1962, reside na Vendinha, lugar pertencente à Freguesia de 

Santo André. 

A D. São, é assim que é tratada, iniciou a produção dos seus 

licores e das suas compotas como forma de aproveitamento do 

excedente das frutas da época. 

Para fazer as compotas usa frutos como: chuchu, pêssego, 

morango, figo, abóbora, entre outros… 

Para os licores usa: café, ginga, amora, gengibre, morangos, flor 

de anis, laranja, etc… 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, ou através das plataformas digitais. 
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Contactos 

Telf. 913 182 786 
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Produção de Cerveja 
Artesanal 
Boazona 
 
Rui D’Almeida e Ana Ferreira  

 

A cerveja BOAZONA surgiu em 2017 e é fruto da paixão pela 

bebida, com o desejo de levar uma experiência diferente para 

cada um de vocês. 

A BOAZONA já criou alguns tipos de cervejas, a loira, a ruiva, a 

morena, a Ipa, a Cidra de maçã e a Trapaceira. 

Experimentem, vão ficar fãs… 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, ou através das plataformas digitais. 
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Contactos 

Telf. 913 737 456/ 917 804 483 

cervejaartesanalboazona@gmail.com 

 

mailto:cervejaartesanalboazona@gmail.com
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Produção de Mel 
Colina D’Ouro 
 

João Marta, Joana Soares  

Miguel Ângelo Oliveira 

 

A Colina d’Ouro comercializa mel e sub-produtos artesanais da 

colmeia. 

O Mel que produzem e comercializam é Mel da Serra da Lousã 

– Denominação de Origem Protegida (DOP) e Mel Multifloral das 

terras altas da Beira Interior. 

O Mel da Serra da Lousã provém exclusivamente de nectários 

florais da flora espontânea, possui uma cor âmbar ou âmbar 

escuro, quase negro, com cheiro “sui generis” e sabor forte com 

alguma adstringência, devida ao néctar das urzes. O uso da 

Denominação de Origem obriga a que o mel seja produzido de 

acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, 

o qual inclui, designadamente, as condições de produção, 

extração, embalagem e conservação do produto. 

A Colina d’Ouro aposta na diversificação dos produtos. O Mel, a 

cera, o pólen, a própolis, as bebidas derivadas do Mel, são 

alguns exemplos. 
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Produtos que comercializam: 

-infusão de vinagre de cidra com mel (infusão de mel e vinagre 

de maçã... Um agri-doce para as suas saladas ou assados);  

-Cremes com cera de Abelha para madeiras, metais e couros; 

creme preservante (preservador de metais e madeiras de 

exterior); creme nutritivo (para madeiras de interior); 

-Velas artesanais em cera de abelha; 

-Tecido 100%algodão embebido em cera de abelha “isolat”, 

utilizada para substituir a película aderente na nossa cozinha. 

“De uma colmeia pode nascer muita coisa”. 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, ou através das plataformas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Telf. 967 536 633 

colinadouro@gmail.com 

www.colinadouro.com  

mailto:colinadouro@gmail.com
http://www.colinadouro.com/
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Produção de Mel 
Quinta do Bento 

 

A Quinta do Bento nasceu de um sonho e do 

amor.  

Começou pelo amor dos avós paternos (daí o nome Bento, 

apelido da família), do amor que tinham pelas terras e pelos 

animais, e do sonho que tinham em construir a sua pequena 

quinta, onde toda a família pudesse contribuir e acima de tudo 

manter-se unida.  

Conseguiram transmitir essa paixão, às gerações vindouras, até 

chegar aos dias de hoje, quando a única neta do casal decidiu 

que queria levar este sonho e o nome da família, mais além. 

Com estudos na área a seu favor, aliados à paixão que existia, 

desde que se lembra por gente, e a uma vontade imensa de 

aprender, transformou a Quinta do Bento, que inicialmente era 

apenas um legado de família, num negócio local que não deixa 

de aliar valores importantes como a tradição, a sabedoria e a 

experiência, à inovação e ao empreendedorismo. 

Como o nome também indica, esta Quinta comercializa “o que a 

terra dá, um pouco de tudo, como se costuma dizer”.  
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Tudo começou pelo Mel, que é a estrela deste pequeno negócio, 

mas com o tempo tem vindo a crescer e neste momento já 

contam com outros produtos derivados do mel e ainda, produtos 

agrícolas sazonais (consoante a estação do ano, vai variando a 

produção e, consequentemente, aquilo que têm para oferecer 

aos seus clientes). 

Acima de tudo, querem ser reconhecidos, não só pelos seus 

produtos, como também pelo seu esforço, dedicação e amor, 

pela Quinta do Bento e acima de tudo, pela família, que 

independentemente de tudo, vai permanecer sempre unida. 

Os seus produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato 

e mercados locais, ou através das plataformas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Telf. 918 278 371 

quintadobento.wixsite.com 

quinta_do_bento@hotmail.com 

mailto:quinta_do_bento@hotmail.com
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Produção de Frutos Silvestres 
RGB Natural Fruits 

 

A RGB Natural Fruits foi constituída 

em fevereiro de 2015 por vários 

produtores de frutos silvestre, com o 

objetivo de obterem benefícios de escala das suas plantações. 

A RGB tem na zona centro, mais concretamente em Vila Nova 

de Poiares, a sua base de atuação/produção. 

A RGB tem neste momento cerca de 6 ha de fruticultura a 

produzir em pleno e possui cerca de 1ha cultura de espargos em 

produção e desenvolvimento. 

A sigla “RGB – Natural Fruits” é uma marca registada ao nível da 

Comunidade Europeia – certificado n.º 013753413, para as 

categorias 29, 31 e 44. 

Todas as plantações da RGB e as suas respetivas produções 

encontram-se certificadas segundo as normas internacionais de 

“Global Gap” e de “Produção Integrada” cumprindo 

criteriosamente todos os requisitos ao nível de procedimentos de 

plantação, manutenção, gestão, colheita, embalamento e 

distribuição. 
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Os seus produtos são: mirtilos, amoras pretas e espargos e 

podem ser adquiridos através das plataformas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Telf. 917 264 093/ 919 741 519 

Urbanização Quinta de Vale Vaqueiro, Lote 1, Loja C 

3350-151 Vila Nova de Poiares 
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Produção de Frutos 
Silvestres 
Quinta da Xana 
 

Alexandra Silva   

 

A Quinta da Xana é a realização de um sonho e ao mesmo tempo 

uma aventura e um grande desafio. 

Começou em meados de 2015 com a candidatura ao PDR2020 

como Jovem Agricultor. 

“Depois de toda a burocracia ultrapassada e aprovado o projeto, 

foi o arregaçar de mangas e o meter mãos à obra.” 

“Era necessário preparar quase 4 ha de terreno para iniciarmos 

a plantação dos mirtilos de quatro variedades, que começaram a 

produzir em meados de Maio a inícios de Agosto do outro ano.” 

“Foi mesmo uma aventura para me iniciar como jovem 

agricultora.” 

“A meu lado esteve, e continua a estar, o meu pai, que adora a 

agricultura e com ele fui acrescentando ao terreno uma pequena 

horta, um olival e um espaço para algumas colmeias, cujo mel já 

estou a embalar e vender.” 
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“Foi realmente uma aventura!” 

Os produtos podem ser adquiridos em feiras de artesanato e 

mercados locais, ou através das plataformas digitais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Oliveirinha – Ribeira do Cascalho 

3350-083 Vila Nova de Poiares 

Telf. 917 256 315 

quintadaxana2016@gmail.com 

mailto:quintadaxana2016@gmail.com
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Produção de Frutos Silvestres 
Framboesas Quinta da Barreira Branca 
 

Albano Miguel Rodrigues 

Ângela Simões 

 

 

A Barreira Branca, local assim apelidado pela população de Olho 

Marinho face à cor da terra  nesta zona  era, até 2017, um 

eucaliptal com quase 2ha, que com muita resiliência e 

persistência do proprietário inicial, motivou o nascimento da 

Quinta da Barreira Branca.  

Um dos atuais proprietários com perfil empreendedor, aliou o 

gosto pela agricultura com a vontade de ter uma cultura, e  fez 

com que a criação  deste projeto fosse uma realidade. 

A crescente procura pelos frutos vermelhos, quer pelo seu sabor 

quer pelos seus benefícios, foi determinante para a decisão de 

ter uma plantação de framboesas.  

Graças à dedicação de toda a família, conseguimos chegar a 

esta etapa. Desde 2021 que produzimos framboesas. O trabalho 

é realizado durante todo o ano com a manutenção das plantas, 
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sendo a colheita efetuada normalmente entre os meses de Maio 

e Setembro.  

O sonho comanda a vida e com a dedicação e persistência da 

origem, tudo é possível! 

Os produtos podem ser adquiridos através das plataformas 

digitais. 

 

 

 

 

 

Contactos 

Olho Marinho, 3350-210 Vila Nova de Poiares 

Telf. 912 986 015 

geral.framboesas@sapo.pt 

mailto:geral.framboesas@sapo.pt
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Plantas Aromáticas 
Quinta Vale do Forno  

 
 

Inserida no concelho de Vila Nova de Poiares, a Quinta Vale do 

Forno nasce de um projeto de agricultura orgânica, que visa 

cultivar, reproduzir e comercializar, plantas aromáticas e 

medicinais frescas em vaso, de forma tradicional e sustentável.  

A produção é feita durante todo o ano em estufa e em ambiente 

controlado, havendo renovações periódicas e sazonais das 

plantas. O produtor aposta na diversidade e variedade das 

plantas disponíveis ao público e, neste momento, conta com 

cerca de 50 variedades de plantas aromáticas e medicinais. 

A este projeto acrescentou-se a produção de plantas 

ornamentais, florestais, plantas de pequeno fruto e da oliveira 

galega em exclusividade, pelas suas características culturais, 

fisiológicas e nutricionais. 

Possui ainda, cerca de 1 ha de produção de mirtilo, que escoa 

todos os anos para os mercados nacionais. 
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A grande missão do produtor é garantir qualidade na produção 

de plantas saudáveis, sem o uso de herbicidas ou pesticidas 

químicos, de forma a proteger a saúde dos consumidores e dos 

ecossistemas. 

Os produtos podem ser adquiridos através das plataformas 

digitais ou na morada indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Couchel 

3350-085 Vila Nova de Poiares 

Telf. 915 328 276 

quintavaledoforno@hotmail.com 

mailto:quintavaledoforno@hotmail.com
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Agricultura Biológica 
Quinta do Praso  

 

 

 

A Quinta do Praso fica localizada em 

Santa Maria, freguesia de Arrifana. 

É um projeto familiar com candidatura ao PDR 2020, tendo 

iniciado em 2019 com a aprovação do projeto. 

A quinta está inserida numa área de 5,5 ha, onde 2 ha são 

terreno agrícola e 3,5 ha são floresta (carvalhos e sobreiros). 

Presentemente dedica-se à produção de espargos e criação de 

porcos de raça bísara ao ar livre, ambos com certificação 

biológica. 

O gosto pela agricultura tem tradição familiar e foi também 

motivado pela formação agrícola e biológica de um dos sócios. 

Uma luta diária feita com muito trabalho, mas também com muito 

amor à terra e à agricultura. 

 Os produtos podem ser adquiridos através das plataformas 

digitais. 
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Contactos 

Telf. 963 363 261/912 754 601 

http://www.quintadopraso.com 

corujaasriscas@gmail.com

mailto:geral@quintadopraso.com
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