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VI JORNADAS DO PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL 

AAAA Al-Baiäz - Associação de Defesa do Património realizou, no dia 24 de Setembro de 2011, no Museu Municipal de 
Alvaiázere, as suas VI  Jornadas do Património Cultural e Natural, dedicadas aos concelhos do Norte do distrito de 
Leiria, em particular aos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão 
Grande, as quais continuaram sob o lema: “No Trilho do Património”. 

CCCCom esta actividade a Al-Baiaz integrou o programa das Jornadas Europeias do Património coordenadas em 
Portugal pelo IGESPAR.  

EEEEstas Jornadas foram constituidas por dois paineis com o objectivo de contribuir para a manutenção e a valorização 
dos factores de identidade regional e nacional e, também, para uma maior sensibilização para a conservação das 
espécies vegetais tradicionais ou locais,  numa perspectiva de manutenção da paisagem, desenvolvimento 
sustentável e de bem-estar das populações. 

EEEESPÉCIES VEGETAIS TRADICIONAIS SPÉCIES VEGETAIS TRADICIONAIS SPÉCIES VEGETAIS TRADICIONAIS SPÉCIES VEGETAIS TRADICIONAIS ––––    preservação e desenvolvimento preservação e desenvolvimento preservação e desenvolvimento preservação e desenvolvimento     

O prof. Carlos Campos Ventura, Naturólogo e Director 
do Instituto Hipócrates de Ensino e Ciência falou-nos 
sobre a importância das leguminosas portuguesas. Disse-
nos que eram fundamentais na nossa alimentação, mas 
que estavam demasiado esquecidas. 

José Miguel Fonseca, presidente da Associação Colher 
para Semear, veio f alar-nos sobre a preservação das 
variedades tradicionais ou locais cultivadas.   Deu a 
conhecer o trabalho que estavam a realizar na preservação 
das sementes de espécies em vias de extinção e falou da 
sua importância para a saúde e bem estar das populações.  

A Mestre de Nutrição e docente do Instituto Politécnico 
de Coimbra,  Drª Ana Furtado Faria, centou a sua 
comunicação numa leguminosa que nos é muito querida, o 

chícharo. Realçando algumas das razões para o seu uso alimentar e desenvolvimento local. 

Este painel foi moderado pelo Pedro Alves, Secretário do Conselho Fiscal da Al-Baiäz em substituição de Luís Filipe 
Freitas, Director da Revista “Saúde Actual”. 

PPPPATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL ATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL ATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL ATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL ----        diversidiversidiversidiversidade e salvaguardadade e salvaguardadade e salvaguardadade e salvaguarda    

O Director do Departamento de Património Imaterial do 
Instituto dos Museus e da Conservação, Dr. Paulo Ferreira 
da Costa, apresentou-nos o MatrizPCI. Esta plataforma 
informática é um instrumento fundamental para a 
inventariação do património cultural imaterial e está 
disponível para a participação de todos.     

O Doutor Fernando  Oliveira Magalhães, Antropólogo e 
docente do Instituto Politécnico de Leiria, abordou as 
questões sobre a dicotomia do património cultural 
material/imaterial. 

O prof.  João Patrício, Grupo “O Contador de Histórias” 
deu-nos alguns exemplos de património imaterial (contos, 
lendas e histórias) de forma teatral.  

O Grupo Coral Alva Canto proporcionou momentos de rara beleza musical interpretando alguns temas de cariz 
tradicional superiormente dirigido pelo seu Maestro Paulo Serafim. 

Este painel teve como moderadora a Drª Maria Adelaide Furtado, Vice-Presidente da Direcção da Al-Baiäz.     

A todos os que contribuiram para este grande momento cultural na Região, o nosso sentido obrigado.  
 


