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FOLHA INFORMATIVA Nº15-2012 

O Projecto da Cultura Avieira no Projecto Comenius da Escola 
Profissional do Vale do Tejo, de Santarém 

 

O Comenius é um projecto Europeu 

de trabalho e de aprendizagem que visa o 

intercâmbio de saberes entre escolas da 

União Europeia. Inclui parcerias entre alunos 

e professores das escolas participantes 

através da realização de trabalhos/projectos 

dos alunos e visitas/intercâmbios de estudo 

ao país parceiro. 

 Os objectivos do Programa são 

essencialmente os de desenvolver o conhecimento e o trabalho colaborativo entre as várias 

comunidades educativas no que respeita à diversidade de culturas, línguas e valores; de 

promover a mobilidade dos alunos entre os estados membros da EU; de estreitar parcerias 

entre escolas em projectos comuns; de incentivar a aprendizagem/ ensino das línguas 

europeias; de ajudar os jovens a adquirir as aptidões e as competências básicas de vida, 

necessárias ao seu desenvolvimento pessoal, à sua futura vida profissional e a uma cidadania 

europeia activa e a melhorar práticas de ensino. 

A Escola Profissional do Vale do Tejo de Santarém (EPVT) promoveu, na semana de 7 a 

11 de maio, um encontro no âmbito do desenvolvimento do Projecto Comenius - We Are What 

We Eat (WAWWE) que visou debater hábitos alimentares saudáveis nas escolas.  



 

Este Programa tem a duração de dois anos e está a ser executado por cinco escolas 

europeias. Por isso, para além da EPVT, estiveram presentes quatro delegações constituídas 

por professores e alunos de todas as comunidades escolares envolvidas: Couillet-Marcinelle/ 

École d'hôtellerie et de tourisme - CECS (Marcinelle - Bélgica), Istituto I.S. Federico Albert 

(Lanzo - Itália), Zespó Szkó Agrotechniczno-Ekonomicznych (Werynia - Polónia) e 2nd Junior 

Gymnasium (de Chios - Grécia). 

No decorrer deste encontro todos os participantes tiveram oportunidade de realizar 

diversas actividades. O programa previsto incluiu  um debate com um especialista em nutrição, 

a apresentação de trabalhos sobre diferentes hábitos alimentares no mundo, a dinamização de 

um workshop de cozinha, bem como outras actividades desportivas e culturais. 

O projecto WAWWE apresenta como grande finalidade contribuir para a promoção de 

hábitos alimentares saudáveis junto das comunidades escolares, através do estudo das 

tradições gastronómicas de cada um das nações envolvidas. 

 

 

 

No âmbito da temática “Gastronomia enquanto agente identitário das comunidades” 

foi o Projecto da Cultura Avieira convidado para fazer uma apresentação do seu ideário e dos 

seus objectivos.  



 

 

Um aspecto da exposição de objectos da etnografia Avieira, no decurso da acção na EPVT 

 

Querendo o Projecto da Cultura Avieira afirmar-se como um factor de criação de 

ligações entre a comunidade escolar e o património material e imaterial das comunidades 

Avieiras, fomentando o seu conhecimento, a sua compreensão e a sua valorização, muito nos 

agradou o facto de o público-alvo desta apresentação ser composto, também, por jovens de 

comunidades europeias, para quem esta realidade é completamente desconhecida.   

Fazer a promoção do património Avieiro, como elemento constitutivo da identidade 

comunitária, nas suas diversas dimensões; promover as aldeias Avieiras e estabelecer boas 

práticas no domínio da preservação e recuperação do património Avieiro no seu todo; 

reconhecer a importância da história, hábitos, costumes, tradições e riqueza etnográfica 

Avieiras na sua interacção com a diversidade regional; contribuir para ligar a cultura Avieira 

com os projectos educativos escolares e destes com as comunidades alargadas em que se 

inserem, assumiu para o Projecto da Cultura Avieira uma mais-valia no que diz respeito à 

concretização dos seus objectivos. 



 

 

Um aspecto da exposição na EPVT - A gastronomia como expressão do povo Avieiro 

A gastronomia Avieira é um dos pilares de sustentação do dossier de candidatura a 

património nacional. 

Uma década passada após a publicação da resolução do conselho de Ministros (2000) 

que arvora a gastronomia a Património Cultural Nacional (incluindo os saberes e os sabores 

tradicionais) em pouco ou nada se protegeu e/ou valorizou a arte culinária como agente de 

identidade da cultura nacional. A gastronomia é um produto turístico com grande poder de 

atracção e ao nível do turismo interno mantém-se como um factor relevante de circulação de 

pessoas.  

A gastronomia é indiscutivelmente um factor de diferenciação das regiões, diferenças 

que resultam do contexto etnológico, cultural, social, religioso e agrícola de cada uma dessas 

regiões e que no seu conjunto fazem parte da nossa herança cultural. 

A gastronomia é um dos factores chave de identidade de um povo, região ou nação, é 

um património que é de todos e que nos representa como região ou nação. 

 A importância da gastronomia assenta no modo de formação de uma nação, no 

desenvolvimento da sua identidade e como a sua mais alta expressão, pois comer é uma arte e 

uma das mais estimulantes e atractivas, além de ser considerada um acto social. O legado 

material, em si só, não constitui um foco de atenção e, isolado, não representa a cultura de um 

povo como um todo. Não se pode esquecer que as festas, as danças e principalmente a 

gastronomia, representam a mais alta expressão e o comportamento dos diversos grupos 

culturais.  



 

 

A gastronomia Avieira, um dos elementos essenciais para entender esta cultura, 

baseia-se no que a terra, o clima e o rio, juntos, fornecem e que o povo vai recriando, 

apresentando novas maneiras de utilizar o produto obtido, adaptando-o e melhorando o seu 

consumo, passando os seus saberes e saber-fazer de geração em geração.  

A alimentação, sabe-se, é hoje mais do que um mero acto de subsistência, tem um 

significado simbólico, as pessoas comem por prazer e com o intuito de se identificar com um 

grupo. Em festas e celebrações, entre outros, o alimento está fortemente presente, como 

âmago de todos os acontecimentos. 

Os alimentos e os actos culinários contribuem para transformar o homem-biológico 

em homem-social, e ajudam a promover o contacto com outros povos e outras culturas. 

É preciso fazer valer o conceito de “ Património Intangível “ introduzido pela Unesco 

em 1997, recuperar e revitalizar todo este vasto legado gastronómico Avieiro, pois um povo é 

reconhecido como forte quando mantém os seus traços culturais, quando os cultiva e os passa 

de geração em geração. Como diz Ballart e Tresserras: “Quem perde a origem perde a 

identidade”1.  

Lurdes Véstia 

                                                             

1 Joseph Ballart y Jordi Tresserras: “Gestión del Patrimonio Cultural”, Ariel, Barcelona, 2001. 


