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3ª VISITA AO PATRIMÓNIO NATURAL 2011 

Ano Internacional das FlorestasAno Internacional das FlorestasAno Internacional das FlorestasAno Internacional das Florestas    

“Os Bosques da nossa Região: sua importância”“Os Bosques da nossa Região: sua importância”“Os Bosques da nossa Região: sua importância”“Os Bosques da nossa Região: sua importância”    
 

Serra da LousãSerra da LousãSerra da LousãSerra da Lousã        ––––        Castanheira de PeraCastanheira de PeraCastanheira de PeraCastanheira de Pera    
 

AAAA Assembleia-Geral das Nações Unidas designou 2011 para o Ano Internacional das Florestas com o tema “Florestas para todos”. O objectivo é a 
promoção da conservação das florestas em todo o mundo assim como a sensibilização das populações para a importância que as florestas desempenham 
no desenvolvimento sustentável mundial. As florestas (bosques) naturais são essenciais ao equilíbrio dos ecossistemas, ao bem-estar do género humano, 

mantêm a biodiversidade, libertam oxigénio, armazenam o 
dióxido de carbono, dulcificam as temperaturas, favorecem a 
infiltração da água no solo impedindo assim a erosão e 
enriquecem o solo.  

 AAAA Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património estudou e 
inventariou, mais um novo espaço do grande museu vivo, a 
Natureza. O estudo do património natural centrou-se no limite 
Norte do concelho de Castanheira de Pera, próximo da Casa do 
Guarda Figueiredo, em plena serra da Lousã.  

OOOO resultado deste trabalho foi dado a conhecer, dia 25 de 
Junho, com uma visita guiada pelo Prof. Mário Lousã. Com esta 

visita terminamos a nossa campanha de 2011. 

No final desta jornada, debaixo de um sol abrasador, 
foram saboreadas algumas das iguarias servidas no 
restaurante  em Castanheira de Pera. Assistiu-se a um bom 
momento de convívio e também serviu para fazer o balanço 
da campanha deste ano. 

AAAApós o almoço o presidente da Direcção, Élio Marques, 
entregou ao Prof. Mário Lousã uma pequena lembrança, 
nome dos presentes e da  Al-Baiaz pelo trabalho 
desenvolvido nesta campanha.  
                                  

    

Alguns elementos do grupo repousando junto a uma das nascentes da Ribeira de Alge 

O guia mostrando a lembrança recebida no final da campanha 2011 


