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1ª 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”    

    

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.  

NNNNo    dia 26 de Março, pelas 10 horas, a Al-
Baiäz – Associação de Defesa do Património 
deu início a seu programa sobre visitas ao 
grande Museu-vivo, a Natureza. A escolha 
deste dia para dar início a esta actividade teve como principal objectivo comemorar 
o dia de aniversário da associação. A visita teve início junto da antiga Quinta da 
Cortiça, uma das Quintas que fez parte do nosso roteiro Quintas com HistóriaQuintas com HistóriaQuintas com HistóriaQuintas com História.  

CCCCerca de 2 dezenas e meia de pessoas partiram à descoberta do património natural 
e cultural da área do carso, no concelho de Alvaiázere, onde observaram o carvalho-cerquinho, a azinheira, a 

erva-de-Santa-Maria, os orégãos, o alecrim, a aroeira, o 
sanguinho-das-sebes e muitas espécies de orquídeas 
espontâneas, entre elas: a erva-do-homem-enforcado 
(Aceras antropophorum), o moscardo-fusco (Ophrys 
fusca), o satirião-macho (Orchis mascula), a erva-dos-
macaquinhos-dependurados (Orchis italica), a 
salepeira-grande (Barlia robertiana), o satirião-macho 

(Orchis mascula) …  

AAAAo longo deste percurso também encontrámos fornos 
de cal e visitámos a Loureira, um lugar antigo e 
bastante populoso, com capela, antigos edifícios 
escolares, poços de carapuça e, outrora, o grande centro 

da arte de trabalhar a pedra do concelho de Alvaiázere. Os seus canteiros, com engenho e arte, 
transformavam a pedra calcária em verdadeiras obras de arte que depois eram vendidas para toda a região. 

Próximo evento:  9 de Abril, 15 horas, Dia Nacional dos Moinhos – Moinho do Carregal, Maçãs de Caminho   


