
 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Raça Churra Galega Mirandesa 

Posto Zootécnico de Malhadas 

5210-150 Malhadas 

  
 

WORKSHOP A TOSQUIA E AS LÃS PORTUGUESAS – A LÃ CHURRA GALEGA MIRANDESA 
Integrado no programa do III Festival ObservArribas (Miranda do Douro | 31 maio a 2 junho 2019)  
 
Sábado, 1 junho 2019 
 

HORA TEMA ORIENTAÇÃO LOCAL INSCRIÇÕES 

 
10:00-
13:00 

 

OFICINA “A TOSQUIA E A LÃ DAS RAÇAS AUTÓCTONES” 

Andrea Cortinhas 
Martin O’Connel 
Alice Bernardo 

Isabel Sá 

Posto Zootécnico de 
Malhadas (a 7 km de 
Miranda do Douro). 

 
NOTA: inclui 

deslocação desde a 
Miranda do Douro – 
partida às 9h45 junto 

ao LARGO DO 
CASTELO  

Inscrição gratuita, 
mas obrigatória 

 
Sem limite de 
participantes 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- A raça Churra Galega Mirandesa e as raças autóctones de 
ovinos 
- Demonstração de Tosquia: a técnica Bowen 
- Desbordagem e armazenamento do velo 
- A lã em bruto: aprender a avaliar o velo e as fibras da lã 

15:00-
18:00 

OFICINA "O TRABALHO DA LÃ – DO VELO AO FIO" 

Alice Bernardo 
Isabel Sá 

Casa da Música 
Miranda do Douro – 

LARGO DO 
CASTELO (junto à 
feira do Festival) 

Inscrição gratuita, 
mas obrigatória 

 
Vagas Limitadas 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- A Lavagem da Lã em bruto 
- Métodos de preparação das fibras: a cardação e a penteação 
- Introdução à fiação com fuso e roda de fiar 

 
Domingo, 2 junho 2019 

 

HORA TEMA ORIENTAÇÃO Local INSCRIÇÕES 

10:00-13:00 

OFICINA “TINTURARIA NATURAL” 

Isabel Sá 

Casa da Música 
Miranda do Douro – 

LARGO DO 
CASTELO (junto à 
feira do Festival) 

Inscrição gratuita, 
mas obrigatória 

 
Vagas Limitadas 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Tinturaria: Auxiliares no tingimento e mordentes 

Preparação e tratamento das fibras 

Tintos e suas origens 

Técnicas de tinturaria 

 



 

 
Breve descrição: 
 
A Tosquia é um evento único e muito especial que acontece apenas uma vez por ano no calendário do Saber Fazer. Este ano será a tosquia 
mais especial que já se realizou uma vez que conta com parceiras como a Lhana, a ACOM e o apoio do Município de Miranda do Douro, pois 
esta irá decorrer na sede da Associação de Criadores de Ovinos de Raça Churra Galega Mirandesa em Malhadas e na Casa da Música de 
Miranda do Douro, e temos preparadas algumas iniciativas únicas ligadas à divulgação e valorização da Lã Mirandesa! 
 
Pela primeira vez em Trás-os-Montes, estará presente o Martin O'Connel, um tosquiador neozelandês que nos últimos anos nos tem 
maravilhado não só com a sua técnica e experiência profissional, mas também com a sua paixão pelos animais com que trabalha e pela lã, 
também.  
 
Este vai ser um dia profundamente dedicado à Lã real pelas mãos experientes da Alice Bernardo e da Isabel Sá, que começará no campo, com 
a orientação exclusiva da própria ACOM, passando pela tosquia e todas as fases associadas e acabará com uma oficina dedicada ao trabalho 
da Lã, desde a obtenção do fio ao seu tingimento com corantes naturais usando os recursos endógenos da região do Planalto Mirandês. 
 
 
 
 
Inscrição: 
 
A atividade encontra-se sujeita a pré-inscrição, e a sua participação será gratuita. 
 
 
Contatos de Inscrição: 
Enviar formulário disponível em www.observarribas.com (menu Inscrições). 
a/C Lhana: geral@biomontana.pt 
 
Contatos telefónicos: 
ACOM: 273 417 066 / 969 825 960 
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