Designação do projeto – Qualificação das Experiências de Turismo de Aldeia no Minho - Centro
do Conhecimento do Garrano (S. Lourenço da Montaria) /Viana do Castelo
Código do projeto - NORTE-06-3928-FEDER-000063

Objetivo principal – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 16/10/2019
Data de início – 01/09/2019
Data de conclusão – 31/12/2020
Custo total elegível – 140 456,36€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 89 932,51€
Apoio financeiro público nacional/regional – 50 523,85€

Objetivo Geral
Ampliar a base económica do contexto rural da aldeia de São Lourenço da Montaria, freguesia
classificada de baixa densidade, mediante a requalificação e classificação do seu património
cultural, garantindo a preservação de atividades competitivas e multifuncionais, da
diversificação da economia local e da incorporação de novas dinâmicas.
Atividades
O presente projeto ao prever a implementação do Centro de Conhecimento do Garrano, além
de permitir a requalificação e preservação de edificado - centro de conhecimento - espólio
cultural material, permite também aumentar o espolio cultural imaterial, através do
desenvolvimento de estudos sobre o garrano, enquanto raça equídea autóctone
predominantemente dos sistemas montanhosos do Alto Minho, o que criará, com certeza, um
inestimável potencial para a diferenciação da oferta turística (itinerários/rotas) de Viana do
Castelo e do Alto Minho.
O programa funcional ocupará a totalidade do piso do r/c do edifício. Inclui três espaços:
trabalho/reuniões, laboratorial e alojamento e áreas de apoio, tais como, instalações sanitárias,
arrumos e seu apetrechamento. Estes espaços assumem-se fundamentalmente com um carater
de investigação que, integrando um conceito holístico, promoverão o estudo das perspetivas
produtivas, genéticas, ambientais, sociais e culturais que evitarão a tendência regressiva de uma
raça autóctone, reforçando o orgulho e a identidade do povo da Montaria.
No espaço público a intervenção incide na pedonalização e no estacionamento do espaço,
compreendido entre o exterior do edifício e o arruamento atual. Será construído um passeio,
que estabelecerá o acesso ao edifício que acompanha todo o alçado nascente, até ao alçado sul
inclusive, articulando-o com o respetivo estacionamento, localizado a nascente da construção,
no sentido longitudinal do caminho.

Resultados esperados/atingidos
O projeto, desenvolvido numa freguesia classificada de baixa densidade, preconizará a inovação,
a qualificação e a preservação do seu património e promoverá, assim, o desenvolvimento local,
nomeadamente através da regeneração e revitalização da aldeia. Será uma mais valia no âmbito
do aumento do espólio cultural existente no Minho, aumentando a oferta turística ao nível do
micro e macrossistema, podendo integrar as rotas de oferta turística cultural, natural e
paisagística à escala Minho, região norte/sul e países circundantes (internacional), contribuindo,
efetivamente, para a melhoria da experiência de visita no âmbito do Touring Cultural.

