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14º ANIVERSÁRIO DA AL14º ANIVERSÁRIO DA AL14º ANIVERSÁRIO DA AL14º ANIVERSÁRIO DA AL----BAIBAIBAIBAIÄÄÄÄZZZZ    

    
A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património está de parabéns porque comemorou mais um 
aniversário no dia 26 de Março de 2011. São 14 anos ao serviço do património cultural e natural do Norte do 
distrito de Leiria. Para celebrar esta efeméride a Direcção preparou um conjunto de actividades. Iniciou o 
programa “No Trilho do Património Natural 2011”, Ano Internacional das Florestas, em que foi decidido 
dedicar ao conhecimento d “Os Bosques da nossa Região: sua importância”. Esta primeira visita, guiada 
pelo Prof. Mário Lousã, realizou-se na zona da Cortiça/Relvas/Loureira concelho de Alvaiázere.   

OOOOutra actividade  
foi a realização de 
um almoço 
comemorativo 
deste aniversário, 
que decorreu na 
Casa Lagoa, em 
Cabaços. Aqui, em 
ambiente familiar, 
se provou o 
património 
gastronómico de 
Alvaiázere.  

Depois da 
degustação destas 
iguarias o 
presidente da 
Direcção, Élio 
Marques, 

agradeceu as presença de 
todos, nomedamente os 
elementos dos Orgãos Sociais 
da Al-Baiäz presentes . 
Seguidamente  falou sobre a 
importância deste dia na vida 
da associação e do património 
da Região. Élio Marques 
enalteceu o empenho de todos, 

em particular a constante disponibilidade do Professsor Mário Lousã. 

NNNNo final foram cantados os parabéns à associação, onde foram desejados muitos êxitos na defesa e 
promoção do património cultural e natural e, seguidamente foi saboreado o delicioso bolo de aniversário 
decorado com o simbolo da Al-Baiaz, gentilmente oferecido pela Vice-presidente da Direcção, Maria 
Adelaide Cruz. 


