


Conheces o Museu da Lousa? Não?
Então agora podes ficar a saber que...

Na freguesia de Campo, inserido no Centro Cultural,
existe uma área museológica que ganha corpo em três casas
de média dimensão, construídas segundo as técnicas tradicionais
do trabalho em ardósia, à semelhança do muro que a rodeia.



A primeira casinha, alberga a reconstituição da casa de um mineiro, 
com a área de cozinha, a zona de descanso noturno e a oficina, 
onde mulheres e crianças faziam penas de lousa, durante o serão, 
para complementar os baixos salários recebidos pelos homens
que trabalhavam na mina.

Nas restantes duas encontra-se exposto espólio e documentação 
ligados à ardósia, desde a sua extração aos diversos tipos
de transformação, assim como uma exposição temporária de 
trabalhos em lousa, feitos por alunos do agrupamento Vallis Longus.



No corredor que as une pode fazer-se uma viagem no tempo, desde 
a formação da lousa ocorrida há mais de 300 M.a. até aos nossos 
dias, através de uma resenha historiada dos factos mais relevantes 
da história da pedra negra de Valongo.

Pretende-se que cada um de vocês, enquanto visitante, possa ser 
parte integrante desta história, através da vossa interação com 
o Museu, sob as mais variadas formas, que podem passar pela 
partilha de histórias ao empréstimo temporário (caso dos trabalhos 
da EB 2/3 de Valongo) ou mesmo doação de objetos.



Sentes-te “cruzado” da cabeça com a quarentena
e sem ideias para passar o teu tempo?  

Não desanimes… propomos-te que descodifiques
estas palavras-cruzadas. 

Aceitas o desafio? Ótimo! 

Caso tenhas alguma dúvida não hesites em pedir
aos teus pais, eles terão todo o gosto em ajudar-te!  



Aqui vai: 
1. Objeto para o qual expetoravam os mineiros de forma a aliviar os pulmões. 

2. Objeto muito utilizado pelos mineiros para iluminarem as suas casas. 

3. Pedra que mais se extrai nas minas de Valongo. 

4. Freguesia na qual se encontra situado o Museu da Lousa. 

5. Objeto utilizado para escrever na ardósia. 

6. Profissão de quem trabalha nas minas. 

7. Associação de trabalhadores que permitiu uma melhoria nas condições de trabalho. 

8. O ato de retirar algo. 

9. Local de trabalho dos mineiros.  

10. Doença pulmonar associada a quem trabalha nas minas.
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Uauuuu! Conseguiste!
Fica atento, vamos trazer mais novidades!




