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O Centro de Artes e Ofícios tem como missão promover o acesso da
população local ao desenvolvimento e a consequente melhoria da qualidade de
vida. As suas acções têm como base a cultura local: promovem a auto-estima e a
consciência dos valores patrimoniais nos domínios ambiental e cultural,
privilegiam como áreas preferenciais de estudo as Artes, as Ciências da Natureza
e as Ciências Sociais. A Educação é o eixo estruturante. Promovem-se acções de
formação que visam capacitar os actores locais para as actividades tradicionais,
incentivando a inovação, fomentando a  multidisciplinaridade.  Pretende-se
contribuir para a aproximação desta comunidade a padrões de sustentabilidade
mais equilibrados e fixar na comunidade valores patrimoniais e culturais, tornan-
do-os acessíveis a um leque diferenciado de visitantes. 

O Centro Interpretativo apresenta uma exposição baseada na cultura
material do Lugar, numa vertente etnográfica. O visitante pode obter informações
relativas à topografia e história do local. O conteúdo deste espaço pretende
constituir uma fonte de conhecimento directo para quem o visita, através de
painéis informativos. Nesta exposição, podem apreciar-se algumas peças antigas
de cultura material, olaria, panaria e cestaria, assim como os instrumentos
utilizados na sua execução. Através de documentação audiovisual, podem ainda
conhecer-se a cadeia operatória e os contextos de uso destes objectos.

Esta exposição, centrada na valorização e divulgação das técnicas
tradicionais do "saber fazer", constitui-se como um importante suporte na
projecção e conservação deste património.

“Lugar” é o resultado da experiência de quem o habita ou de quem o
visita. O contacto com o outro transforma e reinventa, criando novos “lugares”.

Centro de Artes e Ofícios
de Trás di Munti





Na vertente Norte da ilha de Santiago
estende-se uma península, a qual culmina com um
relevo - Monte Graciosa - que se eleva aos 643 metros,
de cúpula fonolítica envolvida por mantos de origem
basáltica. A superfície dos fonólitos estende-se até aos
relevos de Trás di Munti, os quais dominam uma
superfície estrutural vasta e monótona de extensos
afloramentos de materiais sedimentares e depósitos
argilosos. Para além dos relevos de Trás di Munti,
surgem várias elevações constituídas de materiais cuja
composição sofreu processos de erosão. São exemplo
as formações rochosas de conglomerados calcários de
Achada Bilim e Assomada.1

Em termos demográficos, a região abrange
sensivelmente 211 núcleos familiares totalizando
1057 pessoas residente nos lugares da Fazenda, Ponta
Furna e Trás di Munti. Quanto à organização espacial
da região, esta remete para o tipo de povoamento
disperso.

1  AMARAL, I., (1964), Santiago de Cabo verde. A terra e os Homens, 

(2ª ed. 2007), Vila Nova de Famalicão, Tipografia Minerva.
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A olaria é feita por mulheres e desenvolvida de acordo com técnicas
ancestrais de origem africana. Define-se como uma actividade doméstica sazonal,
numa economia informal.Realiza-se na época seca e é um modo de subsistência
alternativa ou complementar da actividade agrícola.

A louça utilitária de cor alaranjada é designada por louça de água (potes,
potinhos e moringos), louça de fogo (panelas, bindes e fogareiros), louça de mesa
(bandejas, travessas e tigelas), e ainda louça de tingir (pote de “tinguí”).

Os motivos decorativos geométricos ou figurativos podem ser em
relevo, com aplicações plásticas ou incisos. É através da forma e da decoração das
peças que as oleiras conferem a marca da oficina.

O figurado, enquanto forma de expressão, assume-se também  através
de formas antropozoomórficas, reflexo do imaginário popular, tendo por base
histórias e mitos.



FerramentasSimplicio Silva, Achada Bilim

Preparação do material Humedecer as fibras

Tecer um Balaio Acabamento do bordo do Balaio



A cestaria, feita predominantemente por homens, emprega os recursos
vegetais locais: fibras de carriço, tara de coqueiro e as varas de lantuna ou jardim.
Utiliza a técnica do entrançado, criando objectos muito resistentes com enorme
valor utilitário na vida quotidiana: balaios de tente para tentear o milho e o café,
balaios grandes para carregar milho e malas.

Em relação a peças de grande formato, encontram-se as esteiras de
bananeira e tara de coqueiro, as coberturas de sombreado a partir do entrançado
de tara e rama de coqueiro e o forro dos tectos das casas em carriço e tecido de
coqueiro.

Cesto de transporte para Pote de Água

Cestaria

Utilização de Balaio, Tentear



Anil, Indigofera Tinctoria Purgueira, Jatropha Curcas

Retirando as sementes ao algodão Fusos de Tear

Lançadeiras e pedais de tear Mulher com Pano d’obra Antigo



Os Têxteis são confeccionados por homens em teares de origem
africana. O algodão é fiado à mão por mulheres e é tingido em potes de “tinguí”
da produção oleira local. As meadas são tingidas com a planta da tinta, indigo,
que lhes confere a cor azul anil ou preta anilada. Os “pães” ou “bolas” de tinta são
introduzidos numa coada de cinza de purgueira ou de urzela.

Designados por panos d’obra, bicho, bicho antigo, singelo, chã e de
agulha, os panos exibem motivos decorativos de origem islâmica ou hispano-
árabe com grande diversidade de padrões geométricos, nas cores azul e branco
ou preto anilado e branco. 

“Bola”de tinta Pote de Tingui, meada e “bola” de tinta

Panaria



Olaria, Assomada

Chã Grande Chã Grande

Curral de Baixo

Achada Bilim Funco, Achada Bilim



As casas são construídas com pedra e barro sendo o pavimento de terra
e a cobertura de palha. 

Agrupam-se em conjuntos arquitectónicos orgânicos dispostos em
banda e seguem uma matriz familiar. As habitações são constituídas por um
espaço pequeno sem divisões, a casa de comer, um quintal e a casa de trás.
A cozinha é designada por funco quando segue uma planta circular de tecto
cónico e baixo ou por casa quando é rectangular.

Cozinha, Chã Grande

Arquitectura

Cozinha, Chã Grande





Os percursos propõem a interpretação da paisagem, articulando saber
popular e conhecimento científico. Ouvindo estórias, questionando e evocando
memórias e vivências, descodificam-se marcas culturais.  O visitante pode
recorrer a guias credenciados pelo Centro de Artes e Ofícios mediante marcação
prévia.

Propomos cinco percursos: Angra, Baía do Medronho, Ponta Moreia,
Ponta da Fazenda e Ribeira do Fontão. 

Ribeira do Lobrão Achada Bilim

Percursos



Centro de Artes e Ofícios -  Angra
Tipologia do itinerário: linear pedestre de curta duração
Extensão (aproximada): 2,5km
Duração (aproximada): 1h 30m
Grau de dificuldade (0-5): 4

Jazida de Oca Aspecto geológico



Angra é uma baía de grande beleza cuja formação geológica sugere a
forma de uma concha. Apresenta características particulares no que corresponde
à presença de sedimentos e rochas minerais sendo um local indicado para a
observação de fenómenos geológicos, onde a variedade de cores impressiona. 

O caminho que leva à Angra inicia-se no CAO e segue rumo à escola
tomando um dos diversos caminhos que surgem à esquerda da estrada entre os
dois montes que se elevam na paisagem. O caminho é rápido e perfeitamente
visível, seja em forma de trilho ou estrada batida. Continuando a caminhar,
chegaremos a uma falésia que desvenda uma grande concha de água azul
brilhante. Em dias de boa visibilidade pode-se observar a Ilha do Maio na linha do
horizonte. Para descer existe um só caminho. Devido às suas características
recomenda-se prudência na descida e subida. Angra apresenta excelentes
condições para a pesca e passeio em bote de madeira, podendo  acontecer
assistirmos ao lançamento das redes ao mar e ao seu arrasto para terra-
actividade piscatória artesanal, onde por vezes uma grande parte da população se
junta para colaborar nas tarefas e trazer peixe fresco para casa. 

Angra Praia da Angra

Angra



Ribeira do Lobrão Poço na ribeira do Lobrão

Achada Igreja (Centro Artes e Ofícios) – Ponta Lobrão – Ponta Furna - Baía do
Medronho 
Tipologia do itinerário: circular misto de curta duração
Extensão (aproximada): 6km
Duração (aproximada): 4h
Grau de dificuldade (0-5): 3



A Baía do Medronho é um dos locais mais selvagens e desabitados que
podemos encontrar em toda a ilha de Santiago. É uma praia de areia prateada
onde as tartarugas vão nidificar e onde o silêncio poucas vezes é interrompido por
vozes humanas. O percurso inicia-se no CAO e segue pela estrada em direcção a
Ponta do Lobrão, descendo-se até alcançarmos a Baía do Medronho. A Ribeira do
Lobrão caracteriza-se pelos traços erosivos das rochas que compõem o leito por
onde as águas correm para o mar na época das chuvas, e por uma gigantesca
parede de rocha  onde dizem poder observar-se macacos.  O caminho  segue pelo
leito da ribeira onde se vêem afloramentos carbonatitos, assim como construções
de antigos poços e cisternas  que faziam parte das antigas hortas.

Esta parte do percurso termina na praia da Baía do Medronho onde
sugerimos uma pausa para um banho ou pesca. Continuando, podemos passar
pelo Porto da Furna  a  que se acede através da ribeira com o mesmo nome.
O Porto da Furna é uma pequena enseada de cascalho onde temos a sensação de
que o mar se encontra mais elevado que a terra. O regresso pode ser realizado
por um caminho que segue desde o muro de pedra situado onde a Ribeira do
Lobrão encontra a Ribeira da Furna. Por aqui, para além de se desfrutar de uma
magnifica paisagem, o percurso é menos exigente fisicamente, permitindo um
regresso mais descansado a Ponta Furna.

Praia da Baía do Medronho Ponta Furna

Baía do Medronho



Caminhos Tortolho, Euphorbia Tuckeyana

Centro de Artes e Ofícios –  Ponta Prosela – Ponta Moreia – Chão do Porto
Tipologia do itinerário: circular misto de longa duração
Extensão (aproximada): 8km
Duração (aproximada): 3h30m
Grau de dificuldade (0-5): 3



Farol da Ponta Moreira Ponta Prosela

Ponta Moreira
A Ponta Moreira é o fim do promontório norte da Ilha de Santiago. É um

finisterra, um lugar de enorme força natural, de onde se observa uma grande
parte da linha costeira, desde o Monte Graciosa até à Baía do Medronho.
O percurso parte do CAO e segue pela estrada calcetada, entre a escola e o
quiosque. Podemos realizar este percurso caminhando, ou optar por seguir de
carro até quase ao Farol de Ponta Moreira. O caminho a pé faz-se  tranquilamente,
observando a paisagem, notando sempre a presença azul do mar e o Monte
Graciosa no horizonte. Na Ponta Moreira encontramos ainda dois outros lugares
de interesse: O Chão do Porto que é uma pequena Baía de cascalho onde se pode
aproveitar para mergulhar no mar e contemplar a natureza virgem em redor,
e Ponta Prosela que é uma grande varanda para a imensidão do oceano. É ainda
de mencionar a excelência destes locais para a observação de aves e flora endémi-
ca.



Fazenda Cana-de-Açucar

Centro de Artes e Ofícios – Fazenda – Ponta da Fazenda
Tipologia do itinerário: linear misto de longa duração
Extensão (aproximada): 7km
Duração (aproximada): 3h
Grau de dificuldade: (0-5): 2



Baía da Ponta da Fazenda Praia da Fazenda

Ponta da Fazenda
A Fazenda surpreende primeiro pela vista que se tem ao descer o vale

que acede à povoação, com o mar lá ao longe e o Monte Graciosa por perto a
enquadrar a paisagem. Começando a partir do CAO, seguimos pela estrada entre
a escola e o quiosque. Ao alcançar a encruzilhada de estradas, segue-se pela
esquerda. O caminho para a Fazenda leva-nos através de um vale que fica mesmo
no sopé do Monte Graciosa. Chegando à Fazenda, o verde das hortas destaca-se
pelas formas das Mangueiras, das Bananeiras e das Papaieiras, sempre com a
presença das canas-de-açúcar baloiçando ao sabor do vento. Podemos continuar
e seguir caminho para a Ponta da Fazenda, a qual se distingue pela dimensão da
sua Baía e pela imponência do Monte Graciosa, para onde parecem correr todas
as nuvens. Será fácil encontrar um dos muitos caminhos que sobem
serpenteando a encosta do Monte Graciosa, de onde se contempla uma das mais
impressionantes paisagens de Santiago. O regresso ao Tarrafal pode também
fazer-se de bote observando do mar o recorte da costa, a Lage Grande e a Ponta
Preta.



Achada Bilim Poço do Sengal

Centro de Artes e Ofícios – Achada Bilim – Curral de Baixo – Ribeira do Fontão
Tarrafal
Tipologia do itinerário: linear misto de longa duração
Extensão (aproximada): 6km
Duração (aproximada): 2h30m
Grau de dificuldade (0-5): 3



Curral de Baixo Praia do Tarrafal

Ribeira do Fontão
O percurso para a Ribeira do Fontão tem início no CAO e segue a

estrada calcetada rumo à Fazenda. Cortamos caminho em Achada Bilim, onde
encontramos o mestre cesteiro Simplício que, se estiver por perto, pode contar
histórias sobre a vida naqueles lugares. Seguindo o trilho que desce em direcção
ao vale da Ribeira do Fontão, encontramos a ponta do Sengal, com os antigos
poços que sustentavam de água as desaparecidas hortas que, outrora,
alimentaram as gentes. Hoje, nada mais resta que poços secos e alguns coqueiros
que sobrevivem à grande falta de água. Descendo pelo leito da ribeira
encontraremos grandes ladeiras de rocha e cascalho que por vezes aparentam
formas curiosas ecoando tempos imemoriais. Não será difícil encontrar diferentes
tipos de aves, como o falcão, o corvo ou a passarinha. Podemos cortar caminho e
seguir pelos trilhos situados à esquerda junto aos coqueiros, caminhando até ao
lugar de Chã Grande, um conjunto arquitectónico de elevado interesse
patrimonial, sendo um perfeito exemplo de construção tradicional. Continuando
o passeio pelo leito da ribeira, chegamos às ruínas do antigo lugar do Curral de
Baixo, onde o Batuco e a Finaçon, duas das formas de expressão musical mais
presentes na cultura da Ilha de Santiago, têm as suas raízes. Neste lugar viveu
Bibinha Cabral que criou muita da tradição oral do Batuco e Finaçon. Daqui,
prosseguimos até à praia de areia branca do Tarrafal.
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