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No dia 25 de Janeiro de 1997 reuniram-se no ex-Restaurante 2000, nas Vendas de Maria, Maçãs de 
Dona Maria, concelho de Alvaiázere, mais de duas dezenas de pessoas da região para fundar uma 
associação, sem fins lucrativos, com o objectivo de fazer o levantamento, o estudo, a inventariação, a 
defesa, a valorização e a divulgação do património cultural e natural da região.  

No dia 26 de Março de 1997 foi fundada a Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património por 
escritura pública na Conservatória do Registo Civil de Alvaiázere. 

 

1997: 

� Acompanhamento do processo de classificação do Cemitério antigo de Maçãs de Dona Maria; 

� Presença na FAFIPA, em Alvaiázere, com uma mostra bibliográfica sobre o património; 

� Início da inventariação do património do Concelho de Alvaiázere e a divulgação do património 
classificado; 

� Participação no 1.º Encontro de Associações de Defesa do Património, realizado em Santarém e 
em Coimbra, com uma comunicação apresentada pela Vice-Presidente da Direcção, Dr.ª 
Palmira Carvalho: “Alvaiázere … nas Terras de Sicó”. 

 

1998: 

� Iniciámos a publicação do boletim Al-Baiäz. O objectivo deste boletim é divulgar o nome da 
Associação, as actividades por ela desenvolvidas e o Património Cultural e Natural da região: 

N.º 1 – Dedicado ao projecto de inventariação do património do concelho de Alvaiázere e à 
divulgação do património classificado; 

N.º 2 – Sobre o projecto de reabilitação/recuPêração do antigo cemitério de Maçãs de Dona 
Maria da autoria do Dr. Paulo Silveiro; heráldica da Al-Baiäz e o património classificado do 
concelho de Ansião; 

N.º 3 – Tem um excelente texto sobre a temática do património da autoria do Dr. Mário 
Rodrigues e a divulgação do património classificado do concelho de Figueiró dos Vinhos; 

N.º 4 – Possui um texto da autoria do Dr. José Lourenço Gonçalves que versa os Tesouros da 
Arqueologia Alvaiazerense, Espetos de Bronze da Serra de Alvaiázere e o património 
classificado do concelho de Castanheira de Pêra.  

� O Cruzeiro Filipino em Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, estava na iminência de 
ruir a qualquer momento, o que colocaria em perigo o monumento e poderia provocar vítimas. 
Diligenciámos, junto das várias instituições (Câmara, Junta de Freguesia, Paróquia e DGEMN) 
a sua recuPêração, o que veio a acontecer através da Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais (DGEMN);  

� Cemitério antigo de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere. Este espaço foi 
classificação como Valor Concelhio pelo Despacho de 30 de Abril de 1997 de Sua Excelência 
o Ministro da Cultura. Depois de ser reconhecido o seu valor patrimonial a Junta de Freguesia 
não procedeu à limpeza deste espaço classificado, a Al-Baiäz solicitou autorização ao IPPAR 
para fazer a limpeza. Após a devida autorização, no dia 9 de Maio um grupo de associados e 
elementos da população iniciaram a referida limpeza que se prolongou por vários Sábados. 
Após a limpeza foi feita a inventariação e o registo fotográfico deste património.  

� Na deslocação à margem direita da Ribeira da Murta para verificar a substituição de um olival 
por um eucaliptal encontrámos e inventariámos as Antas do Ramalhal, freguesia do Rego da 
Murta, concelho de Alvaiázere, posteriormente transmitimos esta informação ao Instituto 
Português de Arqueologia; 

� Participámos na FAFIPA, em Alvaiázere, com uma exposição de bilhete-postal ilustrado de 
Alvaiázere de 1900 a 1998; 

� Reeditámos um postal antigo de Alvaiázere. 

� Pedreiras do Cabeço da Lomba, Alvaiázere 



Recebemos um pedido das populações dos lugares da Boca da Mata, Mata de Baixo e Zambujal 
para intervirmos em seu apoio sobre as consequências da exploração das referidas pedreiras. 
Foi dado conhecimento aos vários Organismos competentes sobre o deficiente funcionamento 
destas empresas e efectuada uma reunião na Câmara para que a autarquia tomasse uma atitude 
activa na defesa das populações. A pedreira está localizada em zona de Baldio e como é a 
Câmara Municipal que administra os Baldios teria que ter uma palavra na resolução deste 
problema.  

 

1999: 

� Publicação do boletim Al-Baiäz: 

  N.º 5 – Dedicado aos Monumentos Megalíticos de Alvaiázere, Antas do Ramalhal e a 
 divulgação do património classificado de Pedrógão grande. 

 N.º 6 – Dedicado ao III Congresso do Distrito de Leiria e Estremadura e divulgação do 
 património classificado do concelho de Ferreira do Zêzere.  

N.º 7 – Número especial, dedicado exclusivamente ao património classificado dos 
 concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos  Vinhos 
e Pedrógão Grande. 

N.º 8 – Dá a conhecer os objectivos do encontro-debate sobre o património do concelho  de 
Alvaiázere e um texto de Luís Artur Sousa: “Património e Identidade”.  

 N.º 9 – Dedicado às conclusões do encontro-debate sobre o património do concelho de 
 Alvaiázere.  

� Iniciámos a publicação mensal de Fichas de História e Património no jornal “O Alvaiazerense”. 

� Desenvolvemos várias diligências junto da Junta de Freguesia de Maçãs de Dona Maria, 
Câmara Municipal de Alvaiázere e Instituto Português do Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IPPAR) no sentido de se preservar o Solar dos Pimentéis-Teixeira, um 
importante património arquitectónico e cultural de Maçãs de Dona Maria e do concelho de 
Alvaiázere;  

� Acompanhamento das sondagens da Villa Romana da Rominha; 

� Participámos no III Congresso do Distrito de Leiria e Estremadura como entidade co-
organizadora; 

� Realizámos um Encontro-Debate sobre o património do concelho de Alvaiázere na Escola 
Manuel Ribeiro-Ferreira. As conclusões desta reunião foram enviadas às várias autarquias do 
concelho.  

� Durante a FAFIPA, em Alvaiázere, apresentámos uma exposição sobre a fauna e a flora da 
região na Casa do Povo de Alvaiázere. Esta exposição foi gentilmente cedida pela Quercus de 
Ourém. No recinto da feira, apresentámos uma mostra sobre as nossas actividades; 

� Entregámos no Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (Coimbra) 
uma proposta de classificação do Castro da Serra de Alvaiázere; 

� Reunião com a DGEMN e o empreiteiro da obra de restauro do Cruzeiro Filipino, Maçãs de 
Dona Maria, por discordância com a intervenção efectuada no referido património. 

� Reeditámos mais um postal ilustrado antigo de Alvaiázere. 

 

2000: 

� Para sensibilizar as pessoas na região a preservar as características arquitectónicas tradicionais 
decidimos atribuir anualmente uma Distinção;  

� Atribuímos a primeira distinção da Al-Baiäz à “Casa das Presas”, Boca da Mata, concelho de 
Alvaiázere pela excelente recuPêração das características da arquitectura tradicional; 

� Publicação do boletim Al-Baiäz: 

N.º 10 – Dedicado ao 3º aniversário da Associação e à 1ª Distinção da Al-Baiäz.  

 N.º 11 – Dedicado aos objectivos das I Jornadas do Património Cultural e Natural 
 realizadas no Centro Cultural em Ansião. 



� I Jornadas do Património Cultural e Natural realizadas no Centro Cultural de Ansião sobre 
o património cultural e natural da região: 

� 1.º Painel: 

Moderador: Mário Lousã, botânico  

Oradores: 

Prof. Mário Lousã, botânico 

Dr. Miguel Pessoa, arqueólogo 

Dr.ª Lúcia Pessoa, DGEMN 

� 2.º Painel: 

Moderador: Paulo Marçal, jornalista (A Comarca) 

Oradores: 

Dr. António Lourenço – Alvaiázere 

Padre Reis Coutinho – Ansião 

Kalidás Barreto – Castanheira de Pêra 

Dr.ª Margarida Lucas – Figueiró dos Vinhos 

Dr. Costa Santos – Pedrógão Grande 

� 2.º Dia, visita guiada ao património da região. Onde visitámos o museu do Rabaçal, Penela; o 
Monte dos Milagres, Pedrógão Grande; o Coentral, Castanheira de Pêra e o Convento em 
Figueiró dos Vinhos; 

Guias: Dr. Costa Santos, Dr. Miguel Pessoa, Dr. Margarida Lucas, Kalidás Barreto, Dr. 
António Lourenço 

� Participação na FAFIPA, Alvaiázere.  

 

2001: 

� No Trilho do Património Natural tem como objectivo inventariar as espécies botânicas mais 
relevantes e dar a conhecer locais de rara beleza paisagísticas e grande valor botânico dos 5 
concelhos do Norte do distrito de Leiria. Esta actividade tem o acompanhamento 
técnico/científico do Botânico, Prof. Mário Lousã:  

– Serra de Alvaiázere, concelho de Alvaiázere (18/8/2001). 

� Apresentámos na FAFIPA uma exposição sobre orquídeas do Sítio Sicó-Alvaiázere; 

� II Jornadas do Património Cultural e Natural realizadas no Centro Cultural de Figueiró dos 
Vinhos com as seguintes temáticas: “Património Natural/ Ambiental” e “Património Cultural”. 

Património Natural/Ambiental 

Prof. Mário Lousã, Instituto Superior de Agronomia 

Património Vegetal do Nordeste do Distrito de Leiria 

Eng.º Domingos Patacho, Quercus  

A Avifauna da Região 

Património Cultural 

Moderador 

Dr. Mário Nunes,  Presidente do GAAC (Grupo de Arqueologia e Arte do Centro) 

Oradores: 

Dr.ª Teodora Cardo – Alvaiázere 

Casa Oitocentista em Alvaiázere 

Dr. Emídio Domingues – Ansião 

Ansião – Percursos da Memória 



Dr. Manuel Cepas Rebelo – Castanheira de Pêra 

Ribeira de Pêra – Do Pisão ao Souto Escuro – Fábrica da Várzea 

Dr.ª Alexandra Rodrigues – Figueiró dos Vinhos 

Retalhos da Vida de um Convento 

Dr. Costa Santos – Pedrógão Grande 

Antes da História … O Norte do Distrito … Pedrógão Grande 

2.ª Dia, visita guiada ao património de Figueiró dos Vinhos.  

Guias: Dr.ª Margarida Lucas e Dr.ª Deolinda Campos. 

� Reedição de um postal antigo de Figueiró dos Vinhos, no âmbito das Jornadas. 

� Comemorámos o 4º aniversário da Associação com um almoço no restaurante Flor da Serra, 
Alvaiázere, (12/6/2001). 

� Continuámos a defender a preservação do Solar dos Pimentéis Teixeiras em Maçãs de Dona 
Maria importante património desta Vila, à época, já património municipal. Sobre o seu valor 
patrimonial o IPPAR reconheceu que “Embora o seu estado seja de ruína, as características formais 
do conjunto são testemunho da identidade da cultura portuguesa de uma dada época, a que se acresce o 
facto de Maçãs de D. Maria ser parca em imóveis de valor arquitectónico, e este conjunto ser vestígio 
integrante da própria história da freguesia, e de uma família nobilitada.” 

� Atribuímos a segunda distinção da Al-Baiäz ao lugar do Casal São Simão, concelho de 
Figueiró dos Vinhos pela preservação da arquitectura tradicional. 

 

2002: 

� No Trilho do Património Natural: realização de 4 visitas nos concelhos do Norte do Distrito, 
guia Prof. Mário Lousã: 

– Ariques, concelho de Alvaiázere;  

– Serra da Portela, concelho de Ansião (27/4/2002); 

– Casal de São Simão, concelho de Figueiró dos Vinhos (25/5/2002); 

– Mosteiro, concelho de Pedrógão Grande (8/6/2002). 

� Participámos na FAFIPA, em Alvaiázere. 

� Participámos na cerimónia de entrega dos prémios da III Marcha Atlética de Alvaiázere 
organizada pelo Jornal “O Alvaiazerense”. 

� Participámos nas XII Jornadas sobre o Ambiente da Quercus de Ourém. 

� Comemorámos o 5.º aniversário da Al-Baiäz com um almoço no restaurante “As Piscinas”, 
Alvaiázere.  

 

2003: 

� No Trilho do Património Natural realização de 5 percursos pedestres nos 5 concelhos do 
Norte do Distrito, guia Prof. Mário Lousã: 

o Olho do Tordo, concelho de Alvaiázere (12/4/2003); 

o Ariques/Venda do Negro, concelhos de Alvaiázere e Ansião (3/5/2003);  

o Monte Alvão, concelho de Ansião (7/6/2003); 

o Ponte de Arega (Ribeira de Alge), concelho de Figueiró dos Vinhos (28/6/2003); 

o Coentral, concelho de Castanheira de Pêra (12/7/2003). 

� III Jornadas do Património Cultural e Natural foram realizadas nos dias 22 e 23 de Março 
de 2003, Casa Municipal da Cultura, em Alvaiázere, com as seguintes temáticas: “Arqueologia 
na Região” e a “Rede Natura 2000 e o Sítio Sicó-Alvaiázere”.  

� Arqueologia na Região. 



Moderador: Dr. Miguel Pessoa – Museu Monográfico de Conimbriga 

Oradores: 

Dr.ª Helena Moura – Instituto Português de Arqueologia   

Inventariação, estudo e valorização do Património Arqueológico: enquadramento legal e 
resultados práticos 

Dr.ª Paula Cassiano Marques, ARQUEOJOVEM  

Associativismo e Património Arqueológico do Concelho de Alvaiázere 

Dr.ª Alexandra Figueiredo Velho, Instituto Politécnico de Tomar 

A escavação Anta I do Rego da Murta e as aplicações das novas tecnologias a esta 
problemática 

Dr. Paulo Félix, Instituto Politécnico de Tomar 

Alguns aspectos do povoamento do final da Idade do Bronze no vale superior do rio 
Nabão: o povoado fortificado da Serra de Alvaiázere) 

Dr. José Costa Santos, Arqueólogo 

Elementos orientalizantes no vale do rio Zêzere – o Castro de Nossa Senhora dos 
Milagres/Castelo Velho, Pedrógão Grande 

 

� A Rede Natura 2000 e o Sitio Sicó-Alvaiázere  

� 1.ª Parte – Património Natural 

Moderador: Prof. Doutor Mário Lousã, Instituto Superior de Agronomia 

Oradores: 

António Flor, Parque Natural Serras de Aires e Candeeiros 

 Sítio Rede Natura Sicó-Alvaiázere: valores de conservação e enquadramento legal 

Prof.ª Doutora Carmo Lopes, Escola Superior Agrária de Coimbra 

 Biodiversidade do Sítio de Interesse Comunitário Sicó-Alvaiázere 

Eng.º Domingos Patacho, QUERCUS  

 Fauna do Sítio Sicó/Alvaiázere 

Dr.ª Luísa Rodrigues, Instituto da Conservação da Natureza 

Conservação dos Morcegos do Sítio Sicó/Alvaiázere 

� 2.ª Parte – Património Ambiental 

Moderador: Prof. Doutor Mário Lousã, Instituto Superior de Agronomia 

Dr. José Alho, Liga da Protecção da Natureza 

 Problemas que se colocam na Rede Natura 2000 

Dr. António Martins, Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do 
Território 

A Conservação da Natureza e o Sítio Sicó-Alvaiázere 

Dr. José António Gaspar, QUERCUS  

Oportunidades de desenvolvimento a partir dos valores naturais 

2.ª Dia, visita guiada ao património de Alvaiázere.  

 Guias: Prof. Doutor Mário Lousã 

  Dr. António Lourenço 

� No Trilho do Património Cultural tem como objectivo dar a conhecer o património histórico 
e cultural dos 5 concelhos do Norte do distrito de Leiria. Cada visita terá como guia um 
profundo conhecedor da história, do património e da memória de cada Concelho. 



Começámos com um programa dedicado a conhecer os centros históricos destes concelhos: 

� Centro histórico de Pedrógão Grande, guia Dr. Costa Santos (20/11/2003) 

� Centro histórico de Castanheira de Pêra, guia Kalidás Barreto (20/12/2003) 

� Participação na FAFIPA, em Alvaiázere 

� Participação no 1.º Festival do Chícharo, Alvaiázere 

� Comemorámos o 6.º aniversário da Al-Baiäz de forma inédita, um almoço partilhado no Olho 
do Tordo, no final da actividade de campo no dia 12 de Abril de 2003.  

 

2004: 

• No Trilho do Património Cultural continuação das visitas aos centros históricos: 

– Centro histórico de Alvaiázere, guias Dr. António Lourenço e Dr.ª Teodora Cardo (20/1/2004); 

– Centro histórico de Figueiró dos Vinhos, guias Dr.ª Margarida Herdade Lucas e Dr.ª Deolinda 
Campos (20/2/2004); 

– Centro histórico de Ansião, guia Dr. Manuel Augusto Dias. 

• IV Jornadas do Património Cultural e Natural realizadas nos dias 20 e 21 de Março 2004, 
no Auditório da Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, em Pedrógão Grande, 
com as seguintes temáticas: “Usos e Costumes – Identidade Esquecida!” e “A Água – que 
Futuro?” 

• Usos e Costumes – Identidade Esquecida! 

Moderador: Dr. Henrique Teixeira, Director do Jornal “A Comarca” 

Oradores: 

Usos e Costumes de Castanheira de Pêra ao Longo dos Tempos 

Kalidás Barreto, Historiador 

O Vasto Campo de Pesquisa Etnográfica e Folclórica 

Manuel Dias,  Presidente da Associação de Folclore e Etnografia da Região do Mondego 

A Actividade de “O Contador de Histórias” como Garante da Preservação da Oralidade 

Dr. João Patrício, Grupo “O Contador de Histórias”, Tomar 

• A Água – que Futuro? 

Moderador: Dr. António Lourenço,  Presidente da AG da Al-Baiäz 

Oradores: 

Sistema de Abastecimento de Água em Pedrógão Grande, Perspectiva de Futuro 

Dr. João Marques,  Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande 

A Água, o Centro das Nossas Atenções.  

Dr.ª Cristina Gama, Águas do Centro 

Recursos Hídricos Actuais e a sua Protecção no Futuro 

Eng.º Leopoldo Santos, Director dos Serviços Municipalizados da Covilhã  

As Águas Subterrâneas do Norte do Distrito de Leiria.  

Eng.º Manuel Oliveira, Laboratório Nacional de Engenharia Civil  

O Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Hídricos 

Eng.ª Fernanda Gomes, Instituto da Água 

A Degradação da Qualidade da Água do Castelo do Bode  

Eng.º Domingos Patacho, QUERCUS  

2.º Dia, visita guiada ao património de Pedrógão Grande 

Guia: Dr. Costa Santos 



• No Trilho do Património Natural – dedicado ao conhecimento das “Plantas Aromáticas, 
Medicinais, Melíferas e Ornamentais”, guia Prof. Mário Lousã. Os locais inventariados e 
visitados foram os seguintes: 

– Relvas, Pussos, concelho de Alvaiázere (17/4/2004); 

– Portela de São Caetano, Pousaflores, concelho de Ansião (15/5/2004); 

– Ferraria de São João, Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos (29/5/2004); 

– Ponte de Pêra, concelho de Pedrógão Grande (19/6/2004); 

– Ponte das Cabeças, Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere (3/7/2004).  

• Participação na Fig Expo IV, em Figueiró dos Vinhos 

• Participação na FAFIPA, em Alvaiázere 

• Participação no 2.º Festival do Chícharo, em Alvaiázere 

2005: 

• No Trilho do Património Natural 2005 dedicado ao conhecimento das “plantas autóctones e 
o seu aproveitamento medicinal”, guia Prof. Mário Lousã.” Os locais inventariados e visitados 
foram os seguintes:  

– Ateanha, Alvorge, concelho de Ansião (17/4/2005); 

– Lumiar, Pelmá, concelho de Alvaiázere (15/5/2005); 

– Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos (29/6/2005) 

– Ponte Filipina, concelho de Pedrógão Grande (19/6/2005) 

• Preparação da 1.ª publicação (Orquídeas do sítio Sicó-Alvaiázere) 

• Participação na FAFIPA, em Alvaiázere  

• Participação no 3.º Festival do Chícharo, em Alvaiázere 

• A Al-Baiäz diligenciou no sentido da não descaracterização da Capela dos Covões pelas obras 
que estavam a decorrer neste património realizadas pela Comissão de Festas, sem autorização 
da Câmara Municipal ou da Diocese de Coimbra. 

• Intervenção junto das entidades competentes para evitar que o Castro da Serra de Alvaiázere 
fosse destruído com a implantação do Parque Eólico. 

• Elaboração de um texto sobre a história e o património alvaiazerense para distribuir aos 
participantes do “Raid nos Trilhos do Chícharo”. 

2006: 

• No Trilho do Património Natural 2006, realização de 4 visitas nos concelhos do Norte do 
Distrito de Leiria, guia Prof. Mário Lousã. Locais inventariados e visitados: 

– Escampado de S. Miguel, concelho de Ansião (25/03/2006); 

– Serra Pequena, concelho de Alvaiázere (29/04/2006); 

– Machuca, Entre Águas, concelho de Figueiró dos Vinhos (27/05/2006); 

– Gravito, Mosteiro, concelho de Pedrógão Grande (24/06/2006). 

• Apresentação na Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere (4/10/2006) da 1.ª publicação 
produzida pela associação “Orquídeas do Sítio Sicó-Alvaiázere” e editada pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere. 

• Lançamento do novo boletim “ O Azereiro”.  

• N.º 1 (Setembro de 2006), dedicado às visitas do Património Natural de 2006. 

• N.º 2 (Dezembro de 2006), dedicado à apresentação do livro das Orquídeas e biografia dos 
Associados de Mérito: Mário Lousã e Céu Lourenço. 

• Participação na FAFIPA, em Alvaiázere. 

• Participação no 4.º Festival do Chícharo, em Alvaiázere. 



• Percurso pedestre Ariques – Marzugueira (5/10/2006), em parceria com a Câmara Municipal 
de Alvaiázere. 

2007: 

• No Trilho do Património Natural 2007 subordinado ao tema: “O melhor dos melhores 
percursos”. Foram seleccionados os melhores locais visitados do ponto de vista botânico, 
natural e paisagístico, guia Prof. Mário Lousã. Este programa de visitas foi alusivo aos 10 anos 
da Associação. No final de cada visita houve uma mostra gastronómica de cada concelho. Os 
locais visitados foram os seguintes: 

– Ateanha, Alvorge, concelho de Ansião (24/03/2007) 

– Ariques, Almoster, concelho de Alvaiázere (28/04/2007) 

– Ponte Filipina, concelho de Pedrógão Grande (19/05/2007) 

– Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos (16/06/2007) 

– Coentral, concelho de Castanheira de Pêra (14/07/2007) 

• Publicação do boletim “O Azereiro” 

• N.º 3 (Março de 2007), artigo sobre os trabalhos arquológicos nas Antas do Rego da Murta. 

• N.º 4 (Junho de 2007), sobre os passeios pedestres realizados. 

• N.º 5 (Setembro de 2007), artigo do Dr. Paulo Laranjeira sobre a fábrica Vúvia Fino & filhos 
/ Vitorino Fino.  

• Patrocínio do livro “Da Estrada Romana ao Telégrafo Visual – Dois mil anos de viagens e 
comunicações por terras de Alvaiázere”, da autoria do nosso associado Dr. Mário Rodrigues, 
e editado pelo CEPAE. 

• Denuncia do estradão aberto na Serra dos Ariques, em espaço da Rede Natura 2000 do Sítio 
Sicó-Alvaiázre. 

• Atribuição da distinção de Associado de Mérito ao Prof. Mário Lousã e à Céu Lourenço. 

•  Participação na FAFIPA, em Alvaiázere. 

• Participação no 5.º festival do Chícharo, em Alvaiázere com uma exposição sobre os 
patrimónios alvaiazerense intitulada “Patrimónios de Alvaiázere”.. 

• Comemoração do décimo aniversário da Associação com um almoço no restaurante Casa 
Lagoa, em Cabaços, concelho de Alvaiázere (3/11/2007). 

• Instituição apoiante do Colóquio “Desenvolvimento Sócio-Económico promovido pelo 
património geológico e geomorfológico nas Terras de Sicó”, realizado na Casa Municipal da 
Cultura, Alvaiázere (25/5/2007). 

• Apoio à preparação da rota dos percursos pedestres no concelho de Alvaiázere, sugirindo cinco 
possíveis locais. 

2008: 

� No Trilho do Património Natural: realização de 5 visitas nos concelhos do Norte do Distrito 
de Leiria, dedicado ao conhecimento das plantas melíferas, guia Prof. Mário Lousã: 

– Alcalamouque, concelho de Ansião (24/3/2008); 

– Gamenhos, concelho de Alvaiázere (19/4/2008); 

– Casal de São Simão, concelho de Figueiró dos Vinhos (10/5/2008), 

– Torgal, concelho de Castanheira de Pêra (31/5/2008); 

– Mosteiro, concelho de Pedrógão Grande (21/6/2008). 

� Participação na FAFIPA, em Alvaiázere  

� Participação no 6.º Festival do Chícharo, Alvaiázere, com uma exposição sobre os fornos de cal 
do concelho de Alvaiázere. 

� Publicação do boletim Azereiro n.º 7(Setembro de 2008), dedicado à temática dos fornos da 
cal, um trabalho da autoria da Dr.ª Maria José Guanilho Duarte. 

� Participação na consulta pública relativa oa parque eólico de Alvaiázere. 



� Participação na consulta publica da infra-estrutura rodoviária IC3, no sentido de 
contribuir para que este projecto, fundamental para a região, tivesse o menor impacto 
sobre os vários patrimónios. 

� No Trilho do Património Cultural dedicado a dar a conhecer as “Quintas com História” dos 
concelhos do Norte do Distrito de Leiria. Neste programa visitámos uma das Quinta mais 
emblemáticas de cada um destas Concelhos. Nestas visitas os guias dão-nos a conhecer a 
fundação da Quinta, a época de construção dos solares, os construtores, a arquitectura, os 
jardins, o dinamismo e a influência dos proprietários a nível regional e nacional, o seu gosto, as 
tertúlias culturais, o desenvolvimento sócio-económicos, a produção agrícola, etc... 

– Quinta dos Esconhais, Castanheira de Pêra, guias Kalidás Barreto e Arq.to João Oliva 
(18/10/2008); 

– Quinta do ex-Convento de Nossa Senhora da Luz, Pedrógão Grande, guias Dr. Aires 
Henriques e Arq.to Carlos Simões Leitão (22/11/2008). 

� Participámos na candidatura da Câmara Municipal de Alvaiázere ao Programa de 

Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE). Associados a duas 

candidaturas uma às Terras de Sicó e outra às Aldeias do Xisto. 

2009 

� No Trilho do Património Cultural – “Quintas com História” 

– Quinta do Ribeiro Travesso ou “Quinta dos Paivas”, em Figueiró dos Vinhos, guias Dr.ª 
Margarida Herdade Lucas e Miguel Portela (28/2/2009); 

– Quinta de Cima – Chão de Couce, guia Dr. Manuel Augusto Dias (21/11/2009). 

o No Trilho do Património Natural, realização de 5 visitas nos concelhos do Norte do Distrito 
de Leiria, dedicado ao conhecimento das plantas melíferas, guia Prof. Mário Lousã: 

– Casal Soeiro, concelho de Ansião (28/3/2009); 

– Mata, concelho de Alvaiázere (18/4/2009); 

– Azeitão, concelho de Figueiró dos Vinhos (23/5/2009); 

– Esconhais, concelho da Castanheira de Pêra (20/6/2009). 

o V Jornadas do Património Cultural e Natural, concelhos do Norte do Distrito de Leiria 
realizadas no Museu Municipal de Alvaiázere (16 e 17/5/2009), subordinadas aos temas: 
“Arqueologia Industrial” e “Energias Renováveis”. O segundo dia foi uma visita ao património 
de Alvaiázere. 

o Arqueologia Industrial 

Moderador – Dr. Carlos Furtado – APAI (Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial) 

o Património molinológico e perspectivas da sua preservação 

Eng.º Carlos Machado – (Rede Portuguesa de Moinhos) 

o  Património da industria laneira em Castanheira de Pêra 

Comendador Kalidás Barreto – (CAPÊRARTE) 

o Os fornos de cal em Alvaiázere – um património arquitectónico industrial a descobrir, a 
estudar, a divulgar e a musealizar  

o Dr.ª Guanilho Duarte – (Universidade Nova de Lisboa) 
o Exemplos de Arqueologia Industrial do concelho de Alvaiázere: Primeiros dados 

Dr.ª Paula Cassiano (Museóloga) e Dr.ª Catarina Mendes (Arqueóloga) 
 

o Energias Renováveis 

Moderador – Prof. Doutor Mário Lousã – Instituto Superior de Agronomia  

o Energias renováveis 



Eng.º Alfredo Melo – (EFACEC) 

o Aproveitamentos eólicos 

Prof. Doutor Dores Costa – (Escola Náutica) 

o A Energia Solar – o uso do Sol como fonte de energia em sua casa 

Eng.º Amílcar Lopes – (SUNAITEC) 

o A Biomassa como fonte de energia renovável 

João Morais (FAPAS – Fundação para a Protecção dos Animais Selvagens) 

o A importância das energias renováveis 

o Eng.ª Ana Rita Antunes – (QUERCUS) 

o Visita guiada ao património de Alvaiázere 

Guia – Dr.ª Catarina Mendes 

o Acompanhámos o desenvolvimento da instalação do parque eólico na Serra de Alvaiázere. 

o Participámos na consulta pública de “Avaliação do Impacte Ambiental” das pedreiras do 
Penedos Altos, Alvaiázere. 

o Estivemos presentes na reunião com o  Presidente Comissão de Ambiente e Ordenamento do 
Território na Assembleia da República, Lisboa, sobre o problema da laboração das pedreiras. 

o Estivemos presentes no Colóquio “Património Cultural Imaterial – a face intangível do 
Património” que teve lugar no dia 15 de Junho de 2009, no auditório do Edifício Novo da 
Assembleia da República, Lisboa. 

o Comemorámos o 12.º aniversário da Associação, com um almoço volante na “Casa das Presas” 
na Boca da Mata, Alvaiázere (18/4/2009). 

o Publicação do boletim “O Azereiro”, n.º 8 (Junho de 2009), este boletim foi todo dedicado à 
Anta 1 do Rego da Murta. “Regressando ao Passado: o Monumento I de Rego da Murta”, texto 
da autoria da Dr.ª Alexandra Figueiredo. 

o Publicação do boletim “O Azereiro”, n.º 9 (Outubro de 2009), este boletim é dedicado à Anta 2 
do Rego da Murta. “Entre Pedras e Rituais: o Monumento II do Rego da Murta” texto da 
autoria da Dr.ª Alexandra Figueiredo. 

2010: 

o No Trilho do Património Cultural – “Quintas com História” 

– Quinta da Cortiça – Alvaiázere, guia Eng.º José Lebre (28/2/2010) 

o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios: actividade no moinho de água do Carregal –Maçãs 
de Caminho – Alvaiázere (18/4/2010) 

o No Trilho do Património Natural 2010 dedicado aos “Tipos de Vegetação e Biodiversidade”, 
guia Prof. Mário Lousã: 

– Várzea das Feteiras, concelho de Alvaiázere (27/3/2010); 

– Trás de Figueiró, Alvorge, concelho de Ansião (17/4/2010); 

– Moninhos Cimeiros, concelho de Figueiró dos Vinhos (12/5/2010); 

– Vale de Gois, concelho de Pedrógão Grande (19/6/2010). 

o Publicação do boletim “ O Azereiro”nº 10 (Junho de 2010), dedicado ao programa das visitas 
às “Quintas com Históra” 

o Participação na discussão pública sobre a implantação dum parque eólico na Serra dos Ariques. 

o Participámos no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma recriação de algumas 
tradições antigas relacionadas com a actividade da moagem de cereais, terminando com uma 
prova da broa de milho e do tradicional queijo, no moinho do Carregal, Maçãs de Caminho.  



o Participámos na conferência Diário de Noticias sobre o tema “Natureza, sustentabilidade e 
biodiversidade em Portugal”, dia 9 de Março de 2010, Lisboa. 

o Participámos nas VIII Jornadas do ICOM, subordinada ao tema “Museus e Harmonia Social”, 
a 29 de Março de 2010, Lisboa. 

o Participámos na conferência ICNB “Geodiversidade e Biodiversidade no território do 
litoral de Lisboa e Oeste”, 22 de Abril de 2010, Porto de Mós. 

o Participámos no colóquio/debate “ A Imprensa Regional e o Poder Local, Memórias e 
Desafios”, 29 de Maio de 2010, Pedrógão Grande. 

o Participámos nas XX Jornadas do Ambiente – Quercus, subordinadas ao tema a “Valorização 

dos Serviços dos Ecossistemas”, 12 de Novembro de 2010, Fátima. 

o Ansião e o VIII Encontro Internacional de Fitossociologia que decorreu na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa (13, 14, 15 e 16/9/2010), o Prof. Mário Lousã apresentou um poster 
intitulado “O Concelho de Ansião – Dinâmica do Clima e da Vegetação”, oferecido à Al-Baiäz. 

2011: 

o A Al-Baiäz deu início (24/2/2011) do projecto “Controlo das Plantas Invasoras: um desafio 
para século XXI. Foi iniciado na área da serra da Nexebra (concelhos de Avaiázere e Ansião). 
É uma actividade que tem como objectivo inventariar os locais onde proliferam, com especial 
destaque, as acácias, popularmente conhecidas como “mimosas”. 

o No Trilho do Património Natural 2011 no Ano Internacional das Florestas, dedicado aos 
“Bosques da Nossa Região: sua importância”, guia Prof. Mário Lousã: 

– Cortiça – Loureira, concelho de Alvaiázere (26/3/2011); 

– Camporês, concelho de Ansião (30/4/2011); 

– Serra da Lousã (nascentes da Ribeira de Alge), concelho de Figueiró dos Vinhos (28/5/2011); 

– Serra da Lousã (Casa do Guarda Florestal Figueiredo), concelho de Castanheira de Pêra 
(25/6/2011). 

o Comemoração do 14.º aniversário da Al-Baiäz (26/3/2011) com um almoço no restauranre 
Casa Lagoa, em Cabaços. 

o Dia Nacional dos Moinhos (7/4/2011) comemorado no dia 9 de Abril no moinho do Carregal, 
Maçãs de Caminho, com o apoio da Junta de Freguesia. Esta actividade foi aberta à população 
teve explicação do funcionamento do moinho do Eng.º João Coelho. 

o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (16/4/2011) subordinado ao tema “Água: cultura e 
património” foi comemorado no lugar do Mosteiro, concelho de Pedrógão Grande, com uma 
visita à descoberta do património cultural e natural nas margens da Ribeira de Pêra. Visita 
guiada pela Eng.a Sofia Carmo e pelo Eng.º João Coelho. No final da visita foi feita uma 
demonstração do moer dos cereais no moinho de rodízio local pelo seu antigo moleiro, o sr. 
Marcolino. 

o Realização das VI Jornadas do Património Cultural e Natural – Museu Municipal de 
Alvaiázere (24/9/2011), com a seguintes temáticas: “Espécies Vegetais Tradicionais – 
preservação e desenvolvimento” e “Património Cultural Imaterial – diversidade e salvaguarda”. 

o Espécies Vegetais Tradicionais – preservação e desenvolvimento  

Moderador: Pedro Alves – Direcção da Al-Baiäz 

o Leguminosas Portuguesas – um alimento importante mas demasiado esquecido 
Dr. Carlos Campos Ventura – Director do Instituto Hipócrates de Ensino e Ciência. 

o Variedades Tradicionais Cultivadas e a sua Preservação 
Eng.º José Miguel Fonseca –  Presidente da Associação Colher para Semear. 



o Chícharo – porquê preservar? 
Dr.ª Ana Furtado Faria – Nutricionista e docente do Instituto Politécnico de Coimbra. 

o Património Cultural Imaterial – diversidade e salvaguarda 

Moderador: Dr.ª Maria Adelaide Furtado – Vice-Presidente da Al-Baiäz 

MatrizPCI – Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial: instrumento de 
referência para a valorização do PCI e para a participação activa das comunidades na 
sua gestão e salvaguarda 
Dr Paulo Ferreira da Costa – Director do Património Cultural Imaterial do Instituto dos Museus 
e da Conservação  

Questões sobre a Dicotomia Património Material/Imaterial 
Dr. Fernando Oliveira Magalhães – Docente e Investigador do Instituto Politécnico de Leiria  

Património Cultural Imaterial – diversidade e salvaguarda.  
Dr João Patrício – Grupo “O Contador de Histórias” 

  O Canto e a Música 
  Alva Canto – Associação de Cultura 

o Participámos na FAFIPA, Alvaiázere. 

o I Congresso de História e Património da Alta Estremadura, realizado em Ourém (28, 29 e 
30/10/2011), a Al-Baiäz colaborou na organização do Congresso e vários associados 
apresentaram comunicações sobre a história e o património dos concelhos do Norte do Distrito 
de Leiria. 

o Participação na Ordem dos Engenheiros, Lisboa, no Seminário “Explorações a Céu Aberto: 
Novos desenvolvimentos”, 23 de Março de 2011. 

o Participação nas IX Jornadas ICOM, Lisboa, subordinadas ao tema “Museus e Memória”, 28 
de Março de 2011.  

o Participação no Seminário do IPT, Tomar, intitulado "O Homem entre a ciência e a religião: 
do real físico ao sensitivo", 13 e 14 de Maio de 2011. 

o Participação da Vice-Presidente da Direcção, Dr.ª Adelaide Furtado, na escavação arqueológica 
da Gruta do Bacelinho, integrada na actividade “Arqueólogo por um dia” (20/7/2011). 

o Participação na Cimeira do Património “Repensar o Património, Reconstruir Portugal: uma 
visão estratégica para o século XXI” – 27/7/2011, Lisboa. 

o Participação no debate sobre “Políticas do Património Cultural: Balanço Recente, 
Perspectivas Futuras.” – 2 de Maio – Lisboa. 

o Publicação do “Notícias da Al-Baiäz”. Foram editados 21 números (1-21). 

o No Trilho do Património Cultural dedicado a dar a conhecer os “Espaços do Sagrado” dos 

concelhos do Norte do Distrito de Leiria. Este programa “Espaços do Sagrado” foi dedicado à 

divulgação e promoção do património de cariz religioso dos concelhos do Norte do distrito de 

Leiria. Estamos convictos que com esta iniciativa, pioneira na região, contribuímos para uma 

mudança de mentalidades relativamente ao património religioso existente, para a sua 

valorização e, simultaneamente, chamamos a atenção para a sua mais-valia, em termos 

culturais, turísticos e de desenvolvimento da região: 

– Visita à Igreja Matriz de Pedrógão Grande, guia Dr. Costa Santos (19/11/2011); 



– Visita ao Santuário de N.ª Sr.ª da Constantina, concelho de Ansião, Guia Dr. Manuel Augusto 
Dias (17/12/2011). 

2012: 

o No Trilho do Património Cultural continuação do programa “Espaços do Sagrado”: 

– Visita ao Convento de Nossa Senhora do Carmo, Figueiró dos Vinhos, guia Dr. António José 
Silva com a colaboração do Eng.º Miguel Portela e da Dr.ª Margarida Lucas (21/1/2012). 

– Visita à Capela de Pêra e Igreja Matriz de Castanheira de Pêra, guia Comendador Kalidás 
Barreto ( 18/2/2012). 

– Visita ao Santuário Mariano do Covões e Igreja Matriz de Alvaiázere, Guias Dr.ª Maria 
Adelaide Furtado e Dr.ª Catarina Mendes da Direcção da Al-Baiäz. 

o Merenda Partilhada nos Covões 

Procurando restituir uma tradição comunitária da região e incentivar a importância da vivência 

das tradicionais merendas-convivio durante as festas anuais, em honra de Nossa Senhora da 

Memória ou Nossa Senhora dos Covões, a Associação desenvolveu, pela primeira vez, esta 

actividade marcada por um profícuo convívio entre todos os participantes (6/5/2012). 

o No Trilho do Património Cultural início do programa de visitas dedicadas a dar a conhecer 
os “Espaços de História e Memória” dos concelhos do Norte do Distrito de Leiria. Este 
programa “Espaços de História e Memória” teve como âmbito temático a visita a espaços 
museológicos da região. Para este programa foram seleccionados cinco espaços museológicos 
diferentes, públicos e privados, onde os locais de exposição e o património presente nos falam 
de séculos da história, tradições e usos e costumes da nossa região: 

– Visita ao espaço da Vila Romana de Santiago da Guarda ou seja, a residência senhorial dos 
Condes de Castelo Melhor em Santiago da Guarda, concelho de Ansião, guia Dr.ª Cláudia 
Santos (20/10/2012);  

– Visita ao Museu da República e Maçonaria, Troviscais, concelho de Pedrógão Grande, guia 
Dr. Aires Henriques (17/11/2012); 

– Visita ao Espaço-Museu do Rabaçal, concelho de Penela, guia Dr.ª Ana Luísa Mendes – 
Conservadora do Museu (15/12/2012). 

o Participámos na FAFIPA/Festival Gastronómico do Chicharo 

o Participámos nas Jornadas Internacionais do Património, realizadas no dia 19 de Maio. A Vice-

Presidente, Dr.ª Adelaide Furtado apresentou a seguinte comunicação:“ A fundição de sinos da 

Boca da Mata – história e património de Alvaiázere.” 

o Participação do  Presidente, Élio Marques, no colóquio "Políticas Públicas para o Património 

Imaterial na Europa do Sul” organizado pela Direcção Geral do Património Cultural, 

Instituto Francês, Lisboa, nos dias 27 e 28 de Novembro de 2012. 

o Participação de vários elementos da Direcção no colóquio “Fabrico de Papel em Portugal”, 

Figueiró dos Vinhos, 08 de Dezembro 2012.  

o “Notícias da Al-Baiäz”: Foram publicados nove números (22 a 30). 

2013: 



o Apresentação do livro “Os Soares Barbosa – Ansianenses Ilustres” da autoria de Ricardo 
Charters de Azevedo, no auditório da Câmara de Ansião, integrado no programa da Feira dos 
Pinhões (26/1/2013). 

o No Trilho do Património Cultural continuação do programa “Espaços de História e 
Memória” dedicado a dar a conhecer os dos concelhos do Norte do Distrito de Leiria: 

– Visita ao Museu da Casa Agrícola Rego de Vasconcelos, Almofala, concelho de Figueiró dos 
Vinhos, guia Dr. Arménio Vasconcelos (19/1/2013); 

– Visita ao Museu Municipal de Alvaiázere, guia Dr.ª Paula Cassiano (16/2/2013) 

o Organização e acompanhamento da visita do Grupo dos Amigos do Museu Nacional de 
Arqueologia aos concelhos do Norte do Distrito de Leiria, guias Dr.ª Adelaide Furtado, Dr.ª 
Margarida Freire e Dr.ª Catarina Mendes da Direcção da Al-Baiäz (9,10/2/2013). 

o Colóquio “A Arte Sineira” na Universidade Sénior de Figueiró dos Vinhos, foi oradora a Vice-
Presidente da Direcção, Dr.ª Adelaide Furtado, com uma comunicação intitulada “Arte Sineira 
– Mitos, Ritos e Sons” (27/3/2013). 

o Dia Nacional dos Moinhos 

A Al-Baiäz desenvolveu uma actividade alusiva a este dia, no moinho de vento da Serra da 
Portela, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião, com demonstração do funcionamento do 
moinho (7/4/2013). 

o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

Subordinado ao tema “Património + Educação = Identidade” a Direcção Geral do Património 
Cultural (DGPC) propôs para o ano de 2013 a participação das diversas entidades culturais na 
comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A Al-Baiäz à semelhança dos 
anos anteriores integrou esta iniciativa com um programa de visita à Fábrica Têxtil dos 
Morgados, em Sarzeda de S. Pedro, Castanheira de Pêra, coordenado pela Dr.ª Margarida 
Freire, membro da Direcção. 

o No âmbito da sensibilização à comunidade jovem para a importância da preservação do 
património cultural, a Dr.ª Margarida Freire deu uma palestra aos alunos do 9º ano, da escola 
secundária Pascoal de Melo – Ansião ( 8/5/2013). 

o Participámos na conferência “Património como Identidade”, organização do INATEL, a 24 
Maio, no Museu do Fado, Lisboa. 

o Participámos na discussão pública da alteração artigo 24 e 25 do do PDM de Alvaiázere. 

o Participámos no I Congresso de Turismo e Património Imaterial da Associação Aldeias 
Históricas de Portugal, realizado em Castelo Branco, de 20 a 22 de Setembro, onde foi 
apresentada uma comunicação da Vice-Presidente da Direcção, Dr.ª Maria Adelaide Furtado, 
com o título “Linguagem sineira – Linguagem Património Imaterial. Notas metodológicas num 
processo de inventariação”. 

o Participámos nas I Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Médio 
Tejo, em Constância (16/11/2013). 

o “Notícias da Al-Baiäz”: Foram publicados seis números (31 a 36). 

o A Al-Baiäz recebeu duas Distinções de Mérito “pelos relevantes e reconhecidos serviços 
prestados à cultura”. Um do Museu Maria da Fontinha, Além do Rio, Gafanhão, Castro d’Aire 
e outra do Museu da Casa Agrícola Rego de Vasconcelos, Almofala de Cima, Agúda, Figueiró 
dos Vinhos.  



o Foram dadas várias entrevistas aos órgão de comunoicação social sobre a temática da 
linguagem sineira pela Vice-Presidente da Direcção, Dr.ª Maria Adelaide Furtado: (1) ao 
Portugal em Directo, da RDP / Antena 1 sobre a inscrição da linguagem dos sinos na matriz 
nacional do património imaterial (16 de Julho); (2) para a revista “Café Portugal”; (3) à rádio 
M80 sobre a inscrição da linguagem dos sinos na matriz nacional do património imaterial (29 
de Setembro). 

 

2014: 

 

o Celebração do Dia internacional dos Monumentos e Sítios, com a actividade aberta ao público: 
“As alminhas: Lugares de memória”. Visita guiada a lugares da freguesia de Alvaiázere, numa 
abordagem histórica, com sinalização e explicação das últimas edificações construídas nas 
freguesias no final do séc. XX e início do séc. XXI; 

o Celebração das Jornadas Europeias do Património, com a realização de uma conferência e 
debate, no Museu Municipal de Alvaiázere: “O castro da serra de Alvaiázere, um património a 
descoberto”; 

o Celebração do 17.º aniversário da Associação Al-Baiäz, que incluiu: as comunicações “História 
de Alvaiázere” (pelo Dr. Mário Rodrigues), “A exploração do ferro na região de Penela, 
Figueiró dos Vinhos e Tomar nos séculos XVII e XVIII” (pelo Eng.º Miguel Portela); a 
actuação do coro Associação Cultural Alva-Canto; e o almoço de convívio e homenagem a Élio 
Marques (associado fundador e  Presidente da Direcção durante dezasseis anos); 

o Participação nas I Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Médio 
Tejo, em Constância, iniciativa da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial; 

o Presença na inauguração do Centro Interpretativo em Venda do Preto, a convite da Câmara 
Municipal de Alvaiázere; 

o Presença nos diversos eventos da Celebração dos Forais Quinhentistas do Concelho de 
Alvaiázere; 

o Presença no seminário de apresentação de resultados do projecto “Consensos e controvérsias 
sóciotécnicas sobre energias renováveis”, no ISCTE; 

o Colaboração com a Associação AHP – Aldeias Históricas de Portugal na musealização de São 
Vicente da Beira, através do estudo sobre património sineiro de São Vicente da Beira, pela Dr.ª 
Maria Adelaide Furtado e pelo Eng.º Miguel Portela, apresentado na igreja paroquial local e 
integrado numa visita cultural do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia; 

o Colaboração, com o Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes (Porto), na organização e 
realização de uma visita cultural ao património dos concelhos de Figueiró dos Vinhos, Ansião e 
Alvaiázere; 

o Colaboração com a Revista de Estudos em Património Cultural – VEDUTA, com o artigo “O 
mesteiral sineiro: da itinerância dos fundidores de sinos às fundições fixas”, da autoria da Dr.ª 
Maria Adelaide Furtado; 

o Emissão de um parecer para a classificação, como Património Cultural Imaterial, dos “Lenços 
das madrinhas de guerra”; 

 

2015: 

 

o Celebração do “Dia dos moinhos abertos”, com um Passeio aos Moinhos do Outeiro, Ansião, 
acção conjunta da Al-Baiäz e do Município de Ansião; 



o Celebração do Dia internacional dos Monumentos e Sítios, com a realização de um Colóquio “ 
Tradições e Sabores – um património partilhado”, iniciativa da Al-Baiäz em colaboração com a 
Biblioteca Municipal de Figueiró dos Vinhos. Conferência sobre “ A matança do porco” 
proferida pela Dr.ª Margarida Freire; 

o Jornadas Europeias do Património, na Biblioteca Municipal de Alvaiázere, com duas 
comunicações: “A indústria metalúrgica e o património do Médio Zêzere”, pela Dr.ª Margarida 
Herdade Lucas, e “Do oficial ao industrial: seis séculos de história da região de Monsalude”, 
pelo Eng.º Miguel Portela; 

o Presença na celebração do 116.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere; 

o Participação no Colóquio Internacional Paisagens Sonora – Alcáçovas, com a comunicação “A 
dança dos sons na paisagem: sinos e chocalhos”, pela Dr.ª Maria Adelaide Furtado; 

o Presença no Colóquio “A Arte chocalheira candidatura a Património Imaterial da 
Humanidade”, em Montalvão; 

o Participação nas “Primeiras Jornadas do Património Cultural Imaterial, no Algarve” 
respectivamente em Tavira e Loulé, onde foi moderadora a  Presidente da Direcção da Al-
Baiäz Dr.ª Maria Adelaide Furtado; 

o VII Jornadas Temáticas da Al-Baiäz, subordinadas ao tema “Do património natural ao 
intangível cultural- interdependências e identidades” (24 de Outubro de 2015); 

o Presença no Encontro das Associações Culturais do Concelho de Alvaiázere, no âmbito da 
visita pastoral de D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra; 

o Celebração do 18.º Aniversário da Associação, com almoço-convívio no Restaurante Marques 
(28 de Março); 

o Participação IV Jornadas de Valorização do Património Cultural e Natural de Condeixa-a-Nova 
(“Colóquio de História, Arte, Arqueologia, Geografia e Etnografia – Vergílio Correia in 
Memoriam”), com a comunicação “ Os sinos de Condeixa-a-Velha e a indústria sineira em 
Portugal“, pela Dr.ª Maria Adelaide Furtado. 

 

 

2016: 

 

o Participação na exposição “Alvaiázere: Um concelho com vida Associativa”, iniciativa da 
Biblioteca Municipal; 

o Celebração o “Dia dos moinhos abertos”, iniciativa da Rede Portuguesa dos Moinhos, na 
Azenha do Carregal; 

o Colaboração com a Associação Alva-Canto, no evento “Música com Identidade” na Ermida 
Nossa Sr.ª dos Covões, com uma intervenção da Dr.ª Catarina Mendes (15 de Maio); 

o Colaboração com o Jornal de Leiria na realização de uma peça jornalística, “Pedaços da nossa 
história que o tempo emudeceu”, sobre o coreto de Alvaiázere (28 de Abril); 

o Participação no Congresso Internacional Educação Ambiental e Desenvolvimento, promovido 
pelo Instituto Politécnico de Leiria (de 9 a 12 de Novembro); 

o Participação numa acção no meio escolar sobre Arquelologia, na Escola Secundária de 
Castanheira de Pêra, com intervenção da Dr.ª Catarina Mendes; 

o Celebração do Dia dos Monumentos e Sítios, sobre a temática jogos tradicionais, com a 
conferência “Jogos Tradicionais Portugueses”, pela Dr.ª Maria Adelaide Furtado; 



o Celebração das Jornadas Europeia do Património, com a conferência “O Património na 
Construção e Desconstrução das Identidades – A Religião e o Imaterial”, pelo Prof. Doutor 
Paulo Mendes Pinto; 

 

2017: 

 

o Apresentação da obra “Guia das Plantas Lenhosas e Sublenhosas Espontâneas no Sítio Sicó-
Alvaiázere da Rede Natura 2000”, em co-edição com a Câmara Municipal de Alvaiázere (25 
de Março); 

o Celebração do “Dia dos moinhos abertos”, em colaboração com a Associação Cultural e 
Recreativa do Mosteiro, Pedrógão Grande, com uma visita ao moinho do rodízio da Aldeia do 
Mosteiro (18 de Abril); 

o Celebração do Dia dos Monumentos e Sítios, com uma visita cultural a Figueiró dos Vinhos, 
numa acção subordinada à temática “turismo sustentável” (22 de Abril); 

o Participação na inauguração do espaço cultural “Casablanca”, em Almofala (24 de Março); 

o Publicação na Revista Aldraba – Associação do Espaço e Património Popular, do artigo “Sons 
com história. A dança dos sons na paisagem-sinos e chocalhos” (Abril); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense, do artigo “Os sinos voltaram à terra dos sinos” (Abril); 

o Celebração das Jornadas Europeia do Património, com uma actividade em contexto escolar 
realizada em duas escolas de Maçãs de Dona Maria e de Alvaiázere; 

o Visita cultural ao Museu da Falcoaria em Salvaterra de Magos, integrada no ciclo “ A Falcoaria 
na História e Identidade de Alvaiázere”; 

o Preparação da obra “Dez Anos de Percursos Pedestres pelos Concelhos do Norte do Distrito de 
Leiria (2002-2011)”, de Mário Lousã, Élio Marques, Sílvia Ribeiro; 

o Dinamização do “Dossier Especial de Alvaiázere” nos Cadernos de Estudos Leirienses (n.º 13) 
e participação no seu lançamento, na Biblioteca Municipal de Alvaiázere (16 de Setembro). 

 

 

2018: 

 

o Almoço do 21.º Aniversário da Al-Baiäz, no Restaurante Marques, em Cabaços (7 de Abril); 

o Presença no III Fórum da Comunidade Inter-municipal da Região de Leiria, na Casa da Cultura 
de Alvaiázere, (20 de Abril); 

o Entrevista ao jornal Terras de Ansião (1.ª quinzena de Maio); 

o Participação na Festa dos Covões: Publicação de um cartaz; edição de um pagela de N.ª Sr.ª da 
Apresentação; promoção do evento ao público e associados; presença no local e distribuição da 
pagela; integração da Direcção no piquenique. (6 de Maio); 

o Presença na Sessão Oficial de Abertura da EXPO-SICÓ 2018, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Alvaiázere (20 de Maio); 

o Presença na Cerimónia do Dia do Concelho de Alvaiázere (13 de Junho), na Casa da Cultura; 

o Lançamento do n.º 1, II.ª Série, do Azereiro – Boletim Associativo e Cultural (Maio-Agosto de 
2018); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense, do artigo “Acerca do Pelourinho de Alvaiázere” (30 de 
Junho); 



o Passeio pedestre “Por Terras de Sant’Iago” (22 de Julho); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense, do artigo “A entrega dos forais manuelinos de Arega e 
de Alvaiázere” (31 de Julho); 

o Divulgação das festas populares do mês de Agosto, dos concelhos de Alvaiázere, Ansião, 
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Castanheira de Pêra, do Facebook (Agosto); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense do artigo “Um notável bibliófilo dos Cabaços” (31 de 
Agosto); 

o Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes Pêrante a Morte na Região Centro da Pré-História ao 
Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia. Maçãs de Dona Maria (22 e 23 de 
Setembro de 2018); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense do artigo “Uma tipografia no Barqueiro e a Professora 
Maria Machado” (30 de Setembro); 

o Passeio Pedestre Notícias Pousaflores e Chão de Couce, “Pinceladas de Outono” (20 de 
Outubro de 2018); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense do artigo “Combatentes do concelho de Alvaiázere na 
Grande Guerra” (31 de Outubro); 

o Homenagem aos Combatentes do Concelho de Alvaiázere: Lançamento do livro “Combatentes 
de Alvaiázere na Grande Guerra” (10 de Novembro); 

o Participação na Homenagem aos Combatentes da Freguesia de Maçãs de Dona Maria na 
Grande Guerra (11 de Novembro); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense, do artigo “Acerca dos supostos forais de D. Sancho I e 
de D. João I” (30 de Novembro de 2018); 

o Almoço-convívio: “Tibornada” (15 de Dezembro); 

o Promoção e disponibilização da exposição itinerante Grande Guerra: Evocação dos 100 Anos, 
no Complexo Monumental de Santiago da Guarda (29 de Novembro a 2 de Janeiro); 

o Publicação, no jornal O Alvaiazerense, do artigo “Alvaiázere e Olivença” (31 de Dezembro). 

 

2019: 

o Promoção e disponibilização da exposição itinerante Grande Guerra: Evocação dos 100 Anos, 
no Museu Municipal de Alvaiázere (6 a 18 de Janeiro); 

o Participação na inauguração do Monumento aos Combatentes do Concelho de Alvaiázere (13 
de Janeiro); 

o Presença no 5.º Ciclo de Palestras de Inverno, de Maçãs de D.ª Maria (27 de Janeiro); 

o Apresentação da ideia de realização da Festa das Maçãs da Dona Maria (27 de Janeiro); 

o Sugestão da realização de uma Festa da Doçaria Tradicional Popular (28 de Janeiro); 

 

o Actualização da documentação e dos registos da Associação; 
 

o Presença constante e renovada na Internet, através do seu “sítio Web” e do novo Facebbok; 
 

o Colocação de painéis de azulejo em Ansião e, talvez, em Alvaiázere; 
 

o Participação na Festa dos Covões; 
 

o  Presença regular na comunicação social, através de notícias e entrevistas; 
 



o Contacto frequente com as instituições: pessoais, por correio e por e-mail; 
 

o Presença regular em eventos públicos, como o III Fórum da Comunidade Inter-municipal 
da Região de Leiria, a Sessão Oficial de Abertura da EXPO-SICÓ 2018, a Cerimónia do 
Dia do Concelho de Alvaiázere, a inauguração do evento Alvaiázere: Capital do Chícharo, 
a Homenagem aos Combatentes da Freguesia de Maçãs de Dona Maria na Grande 
Guerra; 

 

o Divulgação da história e do património da região, através da rubrica Al-Baiäz – Notas de 
História e Património, no jornal O Alvaiazerense, tendo sido publicados os artigos “Acerca 
do Pelourinho de Alvaiázere” (30 de Junho), “A entrega dos forais manuelinos de Arega e 
de Alvaiázere” (31 de Julho), “Um notável bibliófilo dos Cabaços” (31 de Agosto), “Uma 
tipografia no Barqueiro e a Professora Maria Machado” (30 de Setembro), “Combatentes 
do concelho de Alvaiázere na Grande Guerra” (31 de Outubro), “Acerca dos supostos 
forais de D. Sancho I e de D. João I” (30 de Novembro de 2018), “Alvaiázere e Olivença” 
(31 de Dezembro); 

 

o Divulgação das festas populares do mês de Agosto, dos concelhos de Alvaiázere, Ansião, 
Figueiró dos Vinhos, Pedrôgão Grande e Castanheira de Pêra, através do Facebook; 

 

o Realização de passeios pedestres: “Por Terras de Sant’Iago”, em Santiago da Guarda (22 
de Julho), e “Pinceladas de Outono”, em Pousaflores e Chão de Couce (20 de Outubro de 
2018); 

 

o Participação na Festa dos Covões: Publicação de um cartaz; edição de um pagela de N.ª Sr.ª 
da Apresentação; promoção do evento ao público e associados; presença no local e 
distribuição da pagela; integração da Direcção no piquenique. (6 de Maio); 

 

o Realização do Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes Pêrante a Morte na Região Centro 
da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia. Maçãs de Dona 
Maria (22 e 23 de Setembro de 2018); 

 

o Reedição do Azereiro – Boletim Associativo e Cultural (N.º 1, Maio-Agosto de 2018, e N.º 
2, Setembro-Dezembro de 2018); 

 

o  Realização da Homenagem aos Combatentes do Concelho de Alvaiázere: Lançamento do 
livro “Combatentes de Alvaiázere na Grande Guerra” (10 de Novembro); 

 

o Promoção e disponibilização da exposição itinerante Grande Guerra: Evocação dos 100 
Anos, no Complexo Monumental de Santiago da Guarda (29 de Novembro a 2 de Janeiro); 

 

o Realização do almoço-convívio: “Tibornada” (15 de Dezembro); 
 

o Incentivo e apoio à criação de novo património, designadamente através de: 1. Proposta de 
construção de um memorial aos combatentes da Grande Guerra em Alvaiázere; 2. Sugestão 
de construção de um memorial aos combatentes da Grande Guerra em Maçãs de Dona 
Maria; 3. Disponibilização para oferta, a Alvaiázere, de um painel de azulejos dedicado ao 
Caminho de Santiago; 4. Lançamento do projecto de colocação de dois painéis de azulejo, 
no edifício da Junta de Freguesia de Ansião, com o desenho de Pier Maria Baldi 

 

 


