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O conceito associação, em sentido lato, significa o facto de se associar.  
O termo associação passa a integrar o discurso antropológico anglo-saxónico pela mão 

de Lowie (1920), usado para designar as unidades sociais que se constituem sem ter por base 
exclusiva as relações de parentesco, no contexto das sociedades ditas primitivas. De acordo 
com o conceito de Lowie uma associação seria um grupo não fundado no parentesco, 
integrado na sociedade global e, de certa forma alheio às grandes instâncias de controlo social. 
Esta vincada exterioridade face ao parentesco diz apenas respeito ao parentesco real, assente 
na consanguinidade e na afinidade. As formas de associação estariam mais ligadas às formas 
de socialização do que às formas de organização social. As associações mobilizam as relações 
sociais em torno de actividades sociais mais ou menos definidas e em consonância com a 
sociedade global. Os dados etnográficos apontavam para uma forte ligação entre o universo 
masculino e a existência de associações, na perspectiva de Lowie (1920). No seu estudo dos 
Crow (Lowie: 1912; 1913; 1916) identifica associações exclusivamente masculinas, abertas à 
participação da quase totalidade dos homens da tribo, com áreas de intervenção distintas 
(associações militares; associações de dança, “clubes laicos”, como os chamou) e uma 
associação aberta a homens e mulheres (Sociedade do Tabaco) mediante o pagamento do 
direito de acesso que permitiria, aos seus membros, cultivar o tabaco considerado sagrado. Os 
Crow não possuíam associações femininas, ao contrário dos seus vizinhos Hidatsa e doutros 
povos das planícies centrais da América do Norte. Podemos, assim, afirmar que as condições 
de pertença a uma associação, nas sociedades pré-modernas da América do Norte e grande 
parte de África, são definidas por diversos critérios: sexo; idade; estatuto económico e social; 
capacidades individuais de entrega perante determinado objectivo. 
  A primeira teoria das associações foi proposta pelo autor alemão H. Schurtz (1902), 
interlocutor de Lowie. Ao contrário deste, Schurtz partiu de dois critérios fundamentais de 
diferenciação individual, sexo e idade, e formulou uma teoria genética das associações.  

H. Webster (1908), norte-americano, estudou várias sociedades secretas, sendo 
pioneiro no estudo comparado das associações. 

 Boas (1897) é outro autor que se dedica a este assunto, em particular ao estudo das 
sociedades secretas dos Kwakiutl, tribo da América do Norte.  

Na Antropologia anglo-saxónica o vocábulo associação (association) não se conseguiu 
impor, no seu lugar são utilizadas as palavras sodality (confraria; irmandade; congregação) e 
society (sociedade). No caso do termo sociedade a sua utilização predomina em relação a 
certas formas de associação, as sociedades secretas, assumindo o significado de associação. 
Há, por um lado, uma pluralidade de vocábulos para exprimir o conceito de associação e, por 
outro, a necessidade de alargar o conceito, tendo em conta a dinâmica da interacção social das 
sociedades contemporâneas, quer sejam as sociedades mais desenvolvidas (pós-modernas), 
quer sejam as sociedades em vias de desenvolvimento. 

Na Antropologia francesa o vocábulo associação surge na tradução da obra de Lowie 
(1935), cuja revisão esteve a seu cargo. Apesar do conceito ser familiar no meio intelectual 
francês desde Saint-Simon, raramente a palavra associação (association) aparece na 
Antropologia francesa. Em linguagem corrente predomina o significado jurídico, daí talvez a 
sua escassa utilização na literatura da especialidade. 

O ilumunismo e a revolução industrial, pilares da modernidade, lançam as sementes da 
participação cívica e política como direitos humanos, pressupostos essenciais do 
associativismo na era moderna. “Para trás, ficava a Comunidade enquanto instância de 
regulação típica das sociedades tradicionais e pré-modernas.” (FERNANDES: 2003; 160). No 
seu lugar há, agora o Estado e o Mercado. Ao homem são reconhecidos deveres e direitos. 
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Entre esses direitos contam-se a liberdade de expressão e de associação. Do século XIX até aos 
anos sessenta o associativismo está estreitamente ligado aos movimentos sociais de 
trabalhadores, conhecido como movimento operário. Cooperativas de produção e consumo; 
mutualidades; colectividades de cultura e/ou recreio; colectividades desportivas; educação não 
formal; sindicatos. No caso português é necessário referir o abrandamento deste movimento 
durante o Estado Novo, entre os anos trinta e meados de setenta do século XX. Após a II 
Grande Guerra, em particular nas democracias ocidentais, o associativismo estende-se a novas 
áreas: ambiente, cultura, solidariedade social, cooperação com os países e regiões 
subdesenvolvidas, luta contra a discriminação com base no género, na raça, religião ou etnia. 

Hoje o universo associativo está, à imagem do mundo, em rápida e profunda mudança. 
Há cada vez mais associações, abarcam uma multiplicidade crescente de áreas de intervenção, 
reformulam as formas de organização e funcionamento de acordo com novas formas de 
participação e de comunicação. 

Não obstante o crescimento do associativismo em Portugal, não tem sido acompanhado 
pela pesquisa na área das Ciências Sociais. Inês Pereira refere a este respeito: 

“Com efeito, análises sobre o movimento associativo, não existem muitas, e a maioria 
incide sobre o impacto que este tem na sociedade em geral, enquanto veículo para a 
participação e motor da transformação social.” (PEREIRA: 2002; 110) 

Mais adiante, sublinha a importância da interacção: 
“..., a associação, enquanto grupo mais ou menos delimitado, acaba por se constituir 

como um laboratório de análise interaccional, em que os indivíduos se influenciam 
reciprocamente e em que não só a pertença à associação acaba por influenciar a identidade 
dos indivíduos, como a própria identidade da associação é profundamente marcada pelos seus 
membros.” (PEREIRA: 2002; 10, 11)    
 Neste sentido o Professor Carlos Diogo Moreira chama a atenção para o seguinte: 

“O que é porventura necessário tomar em consideração para compreender o 
associativismo, não é nem a natureza nem a condição dos que se associam, mas a análise e a 
inter-relação das forças em presença.” (MOREIRA: 1988; 10) 

O meu projecto de pesquisa incide sobre duas associações locais sediadas em duas 
freguesias do concelho de Arouca: Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais 
Arouquenses, da freguesia de Moldes; UrtiArda – Clube do Ambiente e Património dos Rios 
Arda e Urtigosa, da freguesia de Rôssas. Sobre as associações locais convém reter a perspectiva 
de Ander-Egg: 

“As associações locais constituem um dos instrumentos fundamentais do 
desenvolvimento da comunidade, pois através delas se canaliza a participação da população 
nas suas próprias organizações. A promoção destas associações e organizações de base 
permite o alcance de três objectivos fundamentais: o fortalecimento do município, reforço da 
vida cívica e a canalização das inquietações dos grupos de base.” (ANDER-EGG: 1993; 82) 

Esta ideia é partilhada por Froufe: 
“As associações locais são as que potenciam a vida das populações e regiões em todas 

as suas vertentes.” (FROUFE, S.- SÀNCHEZ, Mª. A: 1995; 17)   
 O Conjunto Etnográfico de Moldes existe desde 1945 como grupo informal, rancho 

folclórico, constituído espontaneamente de molde a participar na Feira das Colheitas, evento 
criado à época. Só em 1986 se formaliza como associação de âmbito cultural. A UrtiArda 
surge em 1998, como resultado do descontentamento de alguns habitantes da freguesia de 
Rôssas face à imposição de um traçado de uma nova estrada nacional que atravessa essa 
mesma freguesia. É uma associação ambientalista vocacionada para a acção local, 
principalmente para a preservação do rio Urtigosa e área envolvente. Têm uma génese comum: 
pequenas comunidades locais cientes da importância de preservar o seu património, 
promovendo a sua divulgação. Nos últimos dois anos (2002/2003) realizaram em parceria as 
“Jornadas da Terra”, conferências sobre Cultura Popular e Ambiente, numa perspectiva local. 
Debatem-se com dificuldades similares: perda de capacidade de mobilização dos seus sócios 
na execução das actividades; escassez de receitas próprias e, por conseguinte, dependência da 
administração pública. São associações juvenis, por inerência sócios com menos de trinta anos 
de idade ocupam a maioria dos cargos dos corpos sociais. 
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  Convém referir que Arouca é um concelho rural com pouco mais de vinte mil 
habitantes, as freguesias de Rossas e Moldes distam cerca de seis quilómetros da vila de 
Arouca, respectivamente a oeste e a leste. 
 António Teixeira Fernandes, afirma: 
“Em sentido figurado, poderá falar-se da identidade de uma região quando, com tal conceito, 
se exprime a identidade de uma população que nela habita. A questão transfere-se desde 
então, da identidade das pessoas para os elementos capazes de configurarem a identidade 
específica da região em causa. Os elementos mais identificadores de Arouca são, por ordem 
decrescente de importância, o convento, a Serra da Freita, o pão-de-ló, a festa das Colheitas e 
festa da Rainha Santa Mafalda.” (FERNANDES, 2002:79) 
  A diversidade cultural de Arouca resulta de uma identidade alicerçada, ainda, em 
elementos locais, quer se trate de património edificado, o convento, ou natural, a Serra da 
Freita. No mesmo estudo a Rádio Regional e o futebol são elementos identificadores muito 
pouco referenciados pelos inquiridos. Daqui se pode inferir que o processo de 
“descontextualização dos sistemas sociais” (GIDDENS, 1992: 13 e 16), característico das 
sociedades actuais, é, neste caso, difuso. Num momento de transformação do mundo rural, de 
prevalência do global, não deixa de ser curioso o apego da população de Arouca a tais 
elementos identificadores. Mas este é um tempo de mudanças, a interligação local-global 
intensifica-se.  

No caso particular de Moldes e Rôssas, não obstante o progressivo recuo da agricultura 
tradicional, de disponibilidade de mão-de-obra, a actividade industrial é incipiente. Daí o 
movimento pendular migratório diário/semanal de Arouca para concelhos vizinhos mais 
urbanos. Este é também um factor de alteração das vivências sociais. Há cada vez mais jovens 
a aceder ao ensino superior. As pessoas continuam a viver próximas umas das outras, são 
vizinhas. Porque é tão difícil mobilizar os vizinhos, antigos parentes? Como se faz o 
relacionamento entre o Conjunto Etnográfico de Moldes e a administração pública? E no caso 
da UrtiArda?  

Puig aconselha: 
“O desafio está em estruturar uma economia própria e auto-suficiente. 
Aqui faltam ideias imaginativas e muito trabalho. Muito trabalho, em especial, para 

mudar a mentalidade dos cidadãos sobre o que são e o que fazem as associações numa 
cidade.” (PUIG, 1994: 31) 

O futuro destas associações depende da resolução destes requisitos.  
 Realizar um projecto de trabalho, no âmbito da cadeira de Seminário de Investigação, 

num concelho rural pressupõe dificuldades de monta mas poderá carrear algumas vantagens. 
Ao decidir cingir a minha pesquisa a duas associações do referido concelho pesou mais o meu 
envolvimento pessoal e menos o meu relativo isolamento do Instituto (I.S.C.S.P.) e de outras 
instituições incontornáveis para a pesquisa bibliográfica e/ou documental. 

 Por outro lado, “é certo que a ligação pessoal do investigador ao tema de pesquisa 
pode acarretar problemas: quando se está demasiado envolvido social ou emocionalmente no 
mundo que se deseja investigar e é, impossível pois, assumir o papel de estranho, pode-se não 
questionar ou mesmo ignorar questões relevantes para o estudo.” (MOREIRA, 1994: 21) 

Este é um aspecto importante a reter pois, neste momento, sou secretário da Assembleia 
Geral da UrtiArda – Clube do Ambiente e Património do Arda e Urtigosa; e vogal (suplente) da 
Direcção do Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses. Se 
considerarmos que: o concelho de Arouca tem pouco mais de vinte mil habitantes; entre 1994 
e 2002 fui professor de Geografia quer na Escola E. B. 2/3, quer na Escola Secundária; os meus 
ascendentes maternos são daqui; aqui vivo desde 1993; será com redobrada atenção que 
tentarei evitar os problemas inerentes ao meu inegável envolvimento pessoal com o universo 
de estudo. 

Ao mesmo tempo procurarei tirar partido das presumíveis condições favoráveis do 
envolvimento pessoal. O Professor Carlos Diogo Moreira refere: 

“As vantagens de tal envolvimento ultrapassam, porém, os inconvenientes: aumento 
evidente de motivação, familiarização acrescida com o universo de estudo, maior facilidade de 
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contactos. A moderna investigação antropológica comprova claramente estas vantagens.” 
(MOREIRA, 1994: 21) 

 Burgess reforça esta ideia: 
“Quais são os problemas e as vantagens de se ter um papel familiar num dado ambiente 

social?” (BURGESS, 1984:23) 
Mais adiante avisa: 
“Neste contexto, as experiências dos que são de dentro suplantam as experiências 

daqueles que permanecem exteriores. Contudo, há dificuldades que têm de ser superadas nesta 
situação; um esforço adicional é requerido para assegurar que o investigador que pertence ao 
sistema não tome as coisas por garantidas ou não escamoteie situações que à primeira vista 
aparecem como demasiado familiares.” (BURGESS, 1984:24) 

 A relevância destes avisos à navegação é sublinhada, no caso particular da minha 
pesquisa, devido a ser, simultaneamente, elemento activo das duas associações em apreço e 
responsável por essa mesma pesquisa. Esta duplicidade de papéis resulta da opção voluntária, 
por mim assumida, de realizar a pesquisa numa área que me é familiar e na qual tenho um 
forte interesse pessoal. Por um lado o acesso às fontes e informantes será facilitado pelo facto 
de eu fazer parte das duas associações e por pertencer a esta comunidade. Por outro lado 
durante a investigação serei confrontado com problemas decorrentes do meu envolvimento 
pessoal. 
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A minha motivação é elevada e é partilhada pelos dirigentes destas associações pois, tal 

como eu, estão interessados na pesquisa a realizar. Além disso, nos dois últimos anos estas 
associações têm realizado diversas actividades em parceria, o que tem contribuído para o 
aprofundar da busca de soluções para os problemas comuns. Há, pois, além das vias de 
comunicação institucionais, canais informais que, quotidianamente, fazem circular a 
informação de forma mais ágil entre os elementos mais activos das duas associações e é assim 
que, muitas vezes, surgem ideias que vão sendo discutidas até se transformarem em 
actividades. Noutras ocasiões as ideias não chegam a ser projectos ou estes não se executam. 
Ou porque não se reúnem os apoios externos necessários, quase sempre financeiros; ou porque 
não se consegue mobilizar os associados de modo a executar todas as tarefas inerentes ao 
evento.  

As principais dificuldades com que se deparam as associações em estudo prendem-se 
tanto ao nível da dependência financeira da administração pública, como na deficiente 
capacidade de mobilização dos associados para a realização das actividades programadas. Se 
a montante escasseia o dinheiro, a jusante é difícil reunir voluntários, daí serem sempre os 
mesmos a assegurarem a execução das tarefas. Puig afirma: 

“O sector associativo deve optar decididamente pela sua autonomia, deixando de 
depender, para seu benefício ou desespero, da administração pública.” (PUIG, 1994: 11) 
  A realidade portuguesa é muito diferente e inviabiliza, na maior parte dos casos, a 
opção preconizada por Toni Puig. No concelho de Arouca, universo de pesquisa, estão 
referenciadas mais de cinquenta associações, existe a Federação de Associações do Município 
de Arouca, a maior parte são associações juvenis, todas as que apresentam Plano de 
Actividades e Orçamento são subsidiadas pela Câmara Municipal, Instituto Português da 
Juventude e outras instituições da administração pública. As receitas provenientes das 
quotizações dos associados são escassas, simbólicas e, regra geral, não são efectivamente 
cobradas. È hábito não pagar quotas e não se accionarem as sanções previstas nos 
regulamentos internos; há uma espécie de acordo tácito entre o poder político (central e local) 
e as associações, em razão do qual estas promovem actividades de interesse público a custo 
inferior do que se fossem levadas a cabo por aquele. É mais barato e não se arca com o ónus 
do insucesso. É vulgar a relutância dos utentes em pagar para usufruir de eventos ou serviços 
prestados pelas associações; parte-se do princípio que já foram pagos pela administração 
pública. Daqui se depreende a dificuldade das associações em gerar receitas próprias. Estes 
serão, talvez, alguns dos principais condicionalismos limitadores da operacionalidade das 
associações e que, a manterem-se, poderão hipotecar a sobrevivência futura das mesmas, 
apesar de se manterem os pressupostos que estiveram na sua origem.  

Os objectivos deste trabalho são, portanto, tentar perceber de que formas se revestem 
tais condicionalismos e quais as estratégias mais adequadas para os anular no futuro. Tentar 
compreender o funcionamento interno e as relações com a comunidade local destas 
associações. O futuro, neste caso, implica preservar as cantas, as danças, as músicas, as 
memórias, o rio, as trutas, o melro-de-água, os moinhos, os campos cultivados. No presente 
não é uma tarefa fácil. Como é o presente destas associações? A participação dos seus 
associados nas actividades é reduzida. A população local comparece de forma irregular nos 
eventos realizados. Como se tem feito a comunicação a nível interno? A cooperação com a 
administração pública existe? As associações em estudo têm tentado relacionar-se com 
entidades do sector privado? Os objectivos e as actividades das associações vão ao encontro 
das necessidades das pessoas? A sua divulgação é eficaz? Quais os seus serviços/produtos mais 
procurados? Porquê? 

 O futuro passa por saber o presente. Saber como é para saber como poderá vir a ser. 
Conhecer a realidade actual do Conjunto Etnográfico de Moldes e da UrtiArda e as suas 
interligações com a comunidade poderá facilitar o “muito trabalho e ideias imaginativas” 
indispensáveis para “estruturar uma economia própria e auto-suficiente”, condições fulcrais 
para o sucesso do sector associativo, na perspectiva de Puig (1994:31).  

Tentar aceder a este conhecimento é o que me proponho realizar com este trabalho.          
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EnqEnqEnqEnquadramento Teóricouadramento Teóricouadramento Teóricouadramento Teórico----conceptualconceptualconceptualconceptual    
    
    

Os conceitos a utilizar nesta pesquisa são: associativismo; animação/participação; 
comunidade; ambientalismo; cultura popular. 

No que concerne ao conceito de associativismo, além das definições referidas na 
apresentação do tema, atentemos na contribuição avançada por Fernandes acerca do que ele 
designa por novo associativismo: 
 “Nesta perspectiva, a organização dos cidadãos, materializada em associações formais 
e não formais e ancorada nos direitos humanos, constitui-se como modo cultural alternativo. 
Espaços de expressão pessoal e exercício da cidadania activa e espaços de educação, na 
cidade, para o desenvolvimento: concepção emergente – associativismo de tipo novo.” 
(FERNANDES: 2003; 171) 
Além da concepção emergente o autor distingue duas outras concepções de associativismo: 
“... a concepção tradicional ou revivalista  que reproduz o modelo associativo do século XIX – 
espaço de convívio, entreajuda e amizade, visando contribuir para a educação do homem 
novo e integral, assente em práticas e recursos humanos sempre voluntários; a concepção 
pragmática ou empresarial que introduz nas dinâmicas associativas os princípios da 
organização formal e da gestão (quase) profissional, e se reduz à mera prestação de serviços ao 
sócio consumidor, subestimando a participação voluntária e a democracia interna”. 
(FERNANDES: 2003; 171 e 172) 
  Pereira defende uma ideia semelhante:  

“.... reconhecimento do movimento associativo como forma de sociabilidade 
particularmente emblemática do modo como as pessoas se relacionam em condições de 
modernidade e no seio das grandes cidades.” (PEREIRA: 2002; 171) 
  Puig (1994) advoga a ideia de um associativismo adequado às realidades concretas dos 
cidadãos no final do século XX: 
 “O associativismo, hoje, deve ser mais sensível às necessidades actuais dos cidadãos, 
mais fértil em ideias, mais eficaz na produção dos seus serviços, chegar a mais gente, modificar 
as suas relações com a administração...” (PUIG: 1994; 22e23) 
 Passemos ao conceito de animação/participação. Marchioni (1988) define participação 
como um processo dinâmico em que a realidade existente estimula, condiciona e permite 
mudanças futuras no seio do tecido social.  
 Para Viché (1991) a participação é entendida como a descoberta simultânea do valor 
do indivíduo e do grupo, o que implica a existência de formas de organização democráticas e 
atitudes pessoais assentes no respeito pelo outro. 
 Froufe (1991) define participação como um processo de intervenção levado a cabo pela 
comunidade de forma continuada a fim de proporcionar melhor qualidade de vida a todos os 
seus membros. A participação é entendida como responsabilidade individual e do grupo. 
Froufe (1994) impõe duas condições para a participação: compromisso e cooperação. Por 
cooperação entende “o trabalho conjunto de várias pessoas face a um objectivo comum.” 
(FROUFE: 1994; 16). Por compromisso entende “a preocupação pela tarefa, o interesse pelo 
processo, que se identifica com responsabilidade.” (FROUFE: 1994; 16) 
Puig partilha esta ideia: 
 “É deste compromisso e colaboração, como cultura de organização do sector público 
associativo, que os cidadãos aprendem e sabem que participar significa vontade, decisão e 
esforço individual e colectivo para criar e manter serviços socioculturais e sociopolíticos para 
cidade e para um público concreto de cidadãos. Participar significa ser responsável. A partir 
desta prática responsável do compromisso e da colaboração pessoal e de grupo, cresce e se 
expande algo demasiado escasso nas nossas cidades: a solidariedade entre os seus cidadãos e a 
solidariedade internacional.” (PUIG: 1994, 46 e 47) 
 O conceito de comunidade tem sido utilizado com muita frequência e num sentido 
muito alargado, ao longo dos últimos duzentos anos, nas Ciências Sociais.  

Redfield (1960) identificou quatro características distintivas da comunidade: a 
exiguidade da escala social; a homogeneidade das actividades e dos estados de espírito dos 
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seus membros; uma percepção interna da distinção; a auto-suficiência de grande parte das 
necessidades ao longo do tempo. 

 Na abordagem antropológica tradicional comunidade tem sido definida como: 
interesse público para um grupo humano; um território e ecologia comuns; um sistema ou 
estrutura social comum.  

 Frankenberg (1966) sugere que é o interesse comum de realizar coisas que fornece aos 
membros de uma comunidade o empenho do grupo face a cada um deles. Um bom nível de 
coerência social é uma característica de marca das comunidades.  

Minar e Greer (1969) consideram a concentração física de um grupo humano num 
dado espaço geográfico a principal característica de comunidade.  

Warner (1941) define comunidade como uma população unida por uma estrutura 
social comum que funciona como um organismo específico, distinta de outros organismos. O 
facto de esta população viver sob as mesmas normas, sob a mesma organização social, estando 
consciente desta distinção, alimenta nos seus membros o sentido de pertença ao grupo. 

 Cohen (1985) defende que a comunidade deve ser entendida como uma construção 
simbólica e contrastante; deriva da percepção dos seus limites, que separam um grupo social 
de outro. As comunidades e os seus limites, mais do que estruturas ou sistemas sociais e 
instituições, são, sobretudo, universos mentais reconhecidos pelos seus membros. 

Para o Professor Carlos Diogo Moreira “ a comunidade rural surge tanto como um nó 
de tensões, de rivalidade e de conflitos, como uma interacção mais ou menos coesa de grupos 
e instituições.” (MOREIRA: 1988; 7) 

 Adiante acrescenta: 
“... a comunidade rural revela-se, portanto, como um conjunto contraditório (de forças 

homogeneizantes e práticas comunitárias e/ou cooperativas, e de forças divergentes e práticas 
individualistas).” (MOREIRA: 1988; 7) 

O vocábulo cultura tem origem na palavra latina cultura e, em determinados contextos, 
está também relacionado com o cultivo da terra. O conceito de cultura que nos interessa 
abordar remonta à definição de Tylor: 

“A cultura ou civilização, entendida no seu sentido etnográfico mais amplo, é o 
conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, o 
costume e toda a demais capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de 
uma sociedade” (TYLOR: 1871; 7) 

Para Harris (1993) cultura é tudo que é apreendido a partir da socialização e da 
tradição e que a antropologia Cultural considera como o modus vivendi de qualquer grupo 
humano. 

Ander-Egg defende, por oposição ao conceito elitista de cultura, uma outra acepção:  
“Cultura é o que o povo cultiva: quer dizer, o que realiza na sua vida quotidiana, real e 

concreta, expressando um estilo de ser, de fazer e de pensar. A cultura, pois, diz respeito ao 
plano intelectual e ao material, à arte e à recreação.” (ANDER-EGG: 1993; 278) 

É a cultura considerada como a herança social de uma sociedade. 
Na senda de Tylor, Giddens (1993) designa cultura como o conjunto de valores 

partilhados por membros de determinado grupo humano, as normas por eles aceites e os bens 
materiais por eles produzidos. 

No mesmo sentido Froufe propõe: 
“A cultura é o meio que o homem tem para se adaptar ao seu contexto físico, social e 

comunitário.” (FROUFE: 1995; 14) 
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MeMeMeMetodologia Propostatodologia Propostatodologia Propostatodologia Proposta 
 
 
A metodologia proposta para esta pesquisa sobre duas associações locais do concelho 

de Arouca, Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses e UrtiArda – 
Clube do Ambiente e Património dos rios Arda e Urtigosa, inclui: 

a) pesquisa documental para a caracterização da comunidade e das associações;  
b) entrevistas semi-estruturadas e/ou em profundidade aos dirigentes das associações e 

outros membros; dirigentes da administração local e informantes dos grupos alvo; 
c) observação participante nas actividades das associações em apreço; 
d) inquérito aos sócios das associações.    
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Caracterização do Concelho de AroucaCaracterização do Concelho de AroucaCaracterização do Concelho de AroucaCaracterização do Concelho de Arouca    
 
O Meio FísicoO Meio FísicoO Meio FísicoO Meio Físico    
 
I.1. LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    
 I.1.1. Localização RelativaLocalização RelativaLocalização RelativaLocalização Relativa    
  O Concelho de Arouca está situado no extremo norte do distrito de Aveiro, província 
do Douro Litoral, região montanhosa de entre Douro e Vouga. A vila de Arouca, sede de 
Concelho, fica a cerca de 50 km, a sudeste, da cidade do Porto. Tem por limites os seguintes 
Concelhos: 
  a norte – Castelo de Paiva; Cinfães e Gondomar; 
  a sul – Vale de Cambra e S. Pedro do Sul; 
  a oeste – Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis; 
  a este – S. Pedro do Sul e Castro Daire. 
I.1.2. Localização AbsolutaLocalização AbsolutaLocalização AbsolutaLocalização Absoluta 

    Latitude = aproximadamente 40º N 
Longitude = aproximadamente 9º O 
  
 
I.2. Divisão Administrativa do Concelho de AroucaDivisão Administrativa do Concelho de AroucaDivisão Administrativa do Concelho de AroucaDivisão Administrativa do Concelho de Arouca 
  O Concelho de Arouca é constituído por vinte (20) freguesias: Albergaria da Serra 
(Albergaria das Cabras até meados dos anos noventa, altura da adopção do actual topónimo), 
Alvarenga, Arouca, Burgo, Cabreiros, Canelas, Chave, Covêlo de Paivó, Escariz, Espiunca, 
Fermêdo, Janarde, Mansores, Moldes, Rôssas, Santa Eulália, S. Miguel do Mato, Tropêço, Urrô 
e Várzea. A vila de Arouca é sede de Concelho e está situada nas terras baixas do Vale do 
Arda ou Vale de Arouca, na área central do Concelho. 
 
 
I.3. SuperfícieSuperfícieSuperfícieSuperfície    
  O Concelho de Arouca ocupa uma superfície de 327 km2. 
 
 
 

I.4. ClimaClimaClimaClima    
Clima Temperado Marítimo, cuja influência do relevo (altitude, exposição geográfica e 

orientação do relevo) determina a diversidade da distribuição dos elementos climáticos em 
combinações locais que podemos designar por microclimas. Os totais anuais de precipitação 
são elevados, média anual de 1200 mm, sendo os meses de outono e inverno os mais 
húmidos. Nas terras altas da serra da Freita é vulgar a queda de neve. A formação de geadas é 
mais frequente nos meses de inverno, sendo as geadas outonais e primaveris as mais 
prejudiciais para as culturas agrícolas.  
 
 
I.5. RelevoRelevoRelevoRelevo    
  O território concelhio é, no conjunto, montanhoso, rasgado por vales férteis percorridos 
por vários rios e ribeiros, daí resultando contrastes topográficos a que correspondem 
diferentes tipos de intervenção humana sobre a paisagem. Podemos definir duas formas de 
relevo predominantes: as terras baixas dos vales, sendo o Vale do Arda ou Vale de Arouca o 
de maiores dimensões e de altitudes entre os 200 e 300 m; as terras montanhosas do Maciço 
da Gralheira, constituído pela serra do Gamarão, Monte da Mó e serra da Freita. No monte da 
Mó localizado junto ao extremo oriental da vila de Arouca há a capela da Senhora da Mó, 
erguida no seu cume, a 711m de altitude, a partir do qual se pode observar um vasto e 
estratégico horizonte que alberga o Vale do Arda ou Vale de Arouca, o Vale de Moldes e, ao 
longe, as terras do Paiva.  
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A Serra da Freita estende-se do norte da serra do Caramulo até à serra do Montemuro. 
Das formações montanhosas do Concelho de Arouca a serra da Freita é a mais importante em 
termos de área, altitudes, diversidade topográfica, climática, geomorfológica, património 
natural e resultante de uma longa presença humana ainda por investigar. A orientação 
geográfica desta serra e a distância a que se encontra do mar faz dela a primeira barreira 
geográfica do Douro Litoral, contribuindo para os elevados valores anuais de precipitação e 
as baixas temperaturas de inverno da região. É no planalto da Freita, próximo da importante 
sepultura pré-histórica conhecida por Mamoa da Portela da Anta, que nascem os três riachos 
cuja fusão dá origem ao rio Caima. As suas múltiplas e íngremes vertentes têm sido rasgadas 
por outros tantos cursos de água, na forma de belas cascatas, das quais a mais significativa é a 
Frecha da Mizarela com as águas do Caima em queda ao longo de 75m. 

As serras em apreço têm origem na Era Primária, enrugamentos hercínicos, voltando a 
serem enrugadas pelos movimentos alpinos durante o Terciário. A orientação geográfica é 
WNW-ESE, factor decisivo na distribuição das linhas de água. As rochas dominantes são o 
granito, os xistos. A lousa tem sido explorada em Canelas e na aldeia do Cando, 
particularmente em Canelas onde foram descobertas as trilobites (fósseis de crustáceos 
marítimos do Paleozóico). No planalto da Freita, aldeia da Castanheira em especial, existe um 
raro fenómeno de granitização cuja designação popular é “pedras parideiras” e que são 
pequenos discos de biotite incrustados em blocos de granito, dos quais se soltam devido à 
erosão e daí o nome atribuído pelos habitantes da aldeia.    
  

 
I.6. Rede HidrográficaRede HidrográficaRede HidrográficaRede Hidrográfica    
  A rede hidrográfica do Concelho de Arouca é densa e integra partes significativas das 
bacias hidrográficas de três rios: Arda , Paiva e Caima. Os rios Marialva, Paivó, Urtigosa e os 
ribeiros Rio de Frades, Ardena, Bogalheta são outros cursos de água da rede hidrográfica 
concelhia. 

O rio Arda nasce na serra do Gamarão, atravessa todo o vale com o mesmo nome, no 
sentido este-oeste, desaguando no rio Douro em Oliveira do Arda, Concelho de Castelo de 
Paiva. 

O rio Caima nasce no planalto da Freita, corre para sul em direcção a Vale de Cambra 
e desagua no rio Vouga.  

O rio Paiva nasce perto de Vila Nova de Paiva, Castro Daire, atravessa a região 
montanhosa do NE do Concelho de Arouca e desagua no rio Douro em Entre-os- Rios, 
Castelo de Paiva. É um rio de montanha, de forte acção erosiva, de vertentes escarpadas e 
vales estreitos e profundos e águas pouco poluídas (tal como o seu afluente Paivó). Constitui 
um complexo e rico habitat natural, onde permanecem espécies animais e vegetais pouco 
frequentes noutras zonas do Concelho de Arouca. Ao longo das suas margens são cada vez 
mais procuradas as várias praias fluviais, no verão, assim como o hábito recente da prática de 
desportos radicais de rio, dos quais se destaca o rafting. 
 
 
I.7. Fauna e FloraFauna e FloraFauna e FloraFauna e Flora    
  A riqueza do património natural, um processo de industrialização muito compassado e 
pouco agressivo, um vasto conjunto de medidas de defesa dos recursos florestais, hídricos e 
agrícolas adoptadas durante o Estado Novo permitiram, até há poucas décadas atrás, manter o 
equilíbrio de ecossistemas frágeis (o trabalho do engenheiro Próspero dos Santos na Freita, à 
frente dos serviços florestais, foi exemplar e está a perder-se). Hoje assiste-se a uma rápida 
degradação do património biológico devido ao abandono da agricultura, à ausência de 
medidas de preservação e de exploração sustentada dos recursos naturais, à ineficácia das 
instituições no combate aos atentados ambientais e à falta de civismo da população. Esta é 
uma questão fundamental para Arouca se considerarmos um projecto de desenvolvimento 
assente nas potencialidades da biodiversidade, tendo em conta a necessidade de fixar as 
populações, incluindo as das aldeias serranas e do Paiva. Nada disso será possível se não se 
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travar o processo de degradação dos cursos de água, do manto vegetal e a descaracterização 
das aldeias e lugares. 

A nível da fauna a Freita continua por estudar e, tudo o indica, a empobrecer. O lobo 
residente desapareceu. Tal como a cabra brava, o corço, o esquilo e o urso, este o primeiro a 
desaparecer. A águia de Bonelli é rara assim como as variedades de falcões. Nos rios e 
ribeiros há cada vez menos peixe, em espécies e indivíduos, sendo as ausências mais notadas 
a truta e a enguia. As lontras escasseiam até no Paiva. Nada de admirar quando foi possível 
destruir o ribeiro do Ardena para construir uma mini-hídrica com fundos da União Europeia e 
cuja produtividade e rendimento é uma incógnita.  

A nível da flora há ainda uma grande variedade de espécies selvagens, algumas raras 
como são exemplo os cravos, o pinheiro-da-casquinha, Rothm, Boiss, a tulipa-silvestre, o 
arando e o azevinho. A monocultura florestal tem limitado a diversidade e forçado o recuo da 
floresta de folha caduca e de folhosas característica da região. No principio do século XX foi o 
pinheiro, na segunda metade do século foi o eucalipto. 
 

 
O Meio HumanoO Meio HumanoO Meio HumanoO Meio Humano    
 
 
 II. 1. População População População População    
  A população residente em Arouca em 2001 (censos 2001, dados preliminares) é de 
24233 habitantes. Em 1991 havia 23894 habitantes. Nos últimos 10 anos verifica-se uma 
estagnação da população residente no concelho. Tendo em conta tratar-se dum concelho do 
interior este facto demográfico é positivo. Tem-se registado o regresso de emigrantes de França 
e Alemanha e a fixação no concelho de parte dos seus jovens, o que, juntamente com a 
entrada de pessoas provenientes de outros concelhos e de estrangeiros, tem compensado o 
decréscimo dos valores da natalidade. A esperança média de vida tem aumentado o que, 
juntamente com a descida da natalidade, contribui para o envelhecimento da população. Por 
outro lado continua a verificar-se o êxodo das aldeias serranas e das mais afastadas da sede de 
concelho, quer para se fixarem na vila ou ao longo do Vale do Arda, quer em direcção aos 
concelhos vizinhos mais próximos do litoral. A emigração, presente ao longo de três quartos do 
século XX é, hoje, insignificante. 

A densidade demográfica para o conjunto do concelho é de 74 hab/km2, apresentando 
variações significativas nas diferentes freguesias, sendo o valor mais baixo o registado em 
Covêlo de Paivó (7 hab/km2) e o valor mais elevado o da sede de concelho (551 hab/km2).    
 
 
II. 2. EconomiaEconomiaEconomiaEconomia    

Actualmente Arouca está a atravessar um momento de desafios cruciais para o futuro. 
Até ao 25 de Abril era um concelho essencialmente agrícola, com predomínio do minifúndio e 
da policultura de subsistência complementada com a criação de gado (vacas de leite, 
importadas da Holanda, em regime estabular nas terras mais férteis do Vale do Arda; gado 
arouquês, espécie bovina autóctone, e rebanhos de cabras em regime de pastoreio) e os 
recursos florestais. A industrialização foi incipiente se compararmos com concelhos vizinhos 
como V. de Cambra, O. de Azeméis, durante o período em análise. Durante a 2ª Grande 
Guerra explorou-se o volfrâmio nas minas de Regoufe e de Rio de Frades. A utilização do 
tractor agrícola tem início por essa altura, uma iniciativa do Grémio da Lavoura, a sua difusão 
cria as condições para a substituição do gado de trabalho, a raça arouquesa, pelas vacas de 
leite, melhorando as condições de vida das populações do vale. 

Nas últimas duas décadas, em particular após a adesão à U. E., o crescimento 
económico do país em geral teve correspondência em Arouca. A construção civil cresceu 
exponencialmente, multiplicando o número de empresas do sector, muitas operando fora do 
concelho e algumas na área das obras públicas. O comércio e os serviços também cresceram, 
são cada vez mais diversificados e representam parte importante no que concerne a postos de 
trabalho. A indústria transformadora revela fraca implantação não obstante a criação de zonas 
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industriais e dos apoios a vários níveis. A maior unidade fabril acaba de encerrar depois de 
usufruir durante anos de apoios da autarquia, do governo central e da U. E., tendo sido 
permitido a sua deslocação sem contrapartidas. O turismo é uma área que tem crescido de 
forma descoordenada e quase limitado à restauração. É talvez o sector com mais 
potencialidades mas carece de orientação estratégica e da definição clara de uma política de 
aproveitamento integrado das nossas riquezas: o património natural, o património edificado e a 
produção cultural (da gastronomia, artesanato, percursos de todos os tipos, música, 
festividades, aos eventos de divulgação da nossa memória). A exploração dos recursos 
florestais representa uma importante actividade económica e assenta essencialmente na 
produção de madeira de eucalipto para abastecer as fábricas de celulose. 

A C. M. de Arouca e as instituições públicas representam um assinalável número de 
postos de trabalho em Arouca. Parte da população activa residente no concelho exerce a 
actividade profissional noutros concelhos. A Feira das Colheitas continua a ser o evento de 
divulgação da actividade económica do concelho.  
  
 
II. 3. HistóriaHistóriaHistóriaHistória    

A ocupação humana no actual território concelhio remonta ao megalítico de acordo 
com os achados pré-históricos assinalados a partir dos estudos pioneiros de D. Domingos de 
Pinho Brandão, iniciados em meados do século XX e que constam da carta arqueológica do 
concelho de Arouca publicada no ano 2000. Estes monumentos arqueológicos localizam-se 
em vários locais, destacando-se o planalto da Freita, Escariz e Urrô.  

Se em relação à pré-história há consenso em relação ao enorme desconhecimento 
acerca desse vasto período, a história mais remota, até à fundação da nacionalidade, é fértil em 
suposições e especulações e avara do ponto de vista historiográfico. São raros os documentos, 
aparentemente indecifrável a toponímia, abunda o recurso à pressuposição, à míngua de 
indícios factuais. Se nos confinarmos aos estudos existentes sobre esta matéria podemos 
concluir o seguinte: a) supõe-se ter origem romana (César Augusto teria fundado a “Villa de 
Arouca” em 34 A. C.), sido beneditina, por cá passaram mouros, celtas e germanos em geral 
mas vestígios de tamanho corrupio de povos é que parece não haver; b) a pobreza das fontes 
historiográficas, aliada ao desconhecimento das fontes da cultura popular (a língua popular, as 
crenças populares integradas pela igreja Católica), limita o rigor científico dos estudos; c) os 
documentos provam a participação da paróquia de Arouca no Concílio de Lugo em 572; a 
construção do Mosteiro de Arouca no século X; o primeiro foral a ser atribuído na área do 
actual concelho foi o de Vila Meã do Burgo em 1229; O actual concelho de Arouca resulta da 
associação ao longo dos séculos de freguesias, até ao século dezanove.  

Por último há a assinalar a presença de Arouca na obra de autores como Camilo 
Castelo Branco, Abel Botelho, Jaime Cortesão, Gomes Leal, Aquilino Ribeiro, Miguel Torga e 
Albano Ferreira (neste caso a merecer compilação e publicação do espólio disperso por 
publicações periódicas e dos inéditos, assim como a obra “Subsídios para uma monografia de 
Arouca”. de M. R. Simões Júnior).                  
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