
PATRIMÓNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 

Caminho Real da Pederneira – Itinerário histórico-religioso 

Nazaré,  9 de Maio de 2009 

Local: Mar-Alto 

 

 

Objectivos da Jornada: 

1)  Conhecer a importância do Património natural, construído, móvel e imaterial num contexto do 

desenvolvimento sustentado e criar uma dinâmica colectiva que conduza à preservação e valorização 

do nosso Património cultural e da nossa identidade. 

2) Debater o caso do Caminho Real da Pederneira e do Património cultural da Nazaré, salientando o 

papel dos cidadãos, do município e do Estado na procura das vias que o valorizam e tornam parte 

integrante da identidade local e regional.  

 

Contexto: 

O concelho da Nazaré possui um património natural e cultural reconhecido internacionalmente, 

constituído por paisagens únicas e vivências sociais ímpares, que o projectam para além da esfera local. 

Esse Património deve constituir um benefício para todos e não um privilégio de alguns. Deve pertencer a 

todas as gerações: as presentes e as futuras. Ele tem sido progressivamente descaracterizado e, algumas 

vezes destruído. Hoje, tal como ontem, continua em risco, exigindo políticas e medidas de salvaguarda e 

valorização .  

Por isso, o caso do Caminho Real da Pederneira e das recentes propostas para a sua classificação levanta 

o problema mais vasto do valor deste património para a nossa sociedade e constitui um pretexto para 

um debate alargado sobre os projectos de futuro para a Nazaré e como é possível o seu 

desenvolvimento de um modo sustentado. 

A vinda à Nazaré de um conjunto de especialistas nacionais de várias áreas - História, Arqueologia, 

Património Cultural, Museologia, Geografia do Turismo, Ambiente e Desenvolvimento Sustentado,  

constitui uma excelente oportunidade para o envolvimento de todos os cidadãos num problema que 

também é seu. 



PROGRAMA 

 
10.00 h. – Recepção 

 
 

SESSÃO DA MANHÃ 

Caminho Real da Pederneira: Património cultural a proteger e valorizar 

- Presidente da Mesa: Dr. José Morais Arnaud   

� Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses  

 
 

10h30 – Caminho Real da Pederneira - comunicações 

• Apresentação geral da Jornada 

- Eng.º Rui Remígio  

� Organização da Jornada 

 

• Património da Nazaré: património de todos para todos   

                - Eng.º Rui Remígio  

�  Inovação e gestão de empresas e de projectos 

� Curso em Reabilitação Urbana (ESAI) 
� Mestrando em História Regional e Local (Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa) 

 

 

• Caminho Real da Pederneira: uma estrada com passado; uma via para o futuro 
 

- Mestre Paulo Almeida Fernandes 
 
� Mestre em História em Arte, Património e Restauro (Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa) 
� Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Arqueólogos 
� Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto 
� Ex-colaborador do IPPAR / IGESPAR 

 

• Da Nazaré para o Mundo: caminhos, viagens e viajantes (Séc. XVI-XX) 

- Mestre Pedro Penteado 
 
� Mestre em História Moderna (Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa) 
� Membro do Centro de Estudos de História Religiosa (Universidade Católica 

Portuguesa) 



 

11h30 – Pausa  

 

11h45 - Resumo da sessão e introdução ao debate 

 - Dr. José Morais Arnaud   

� Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses   

12.00 h. - Debate  

 

              13.00 h. - Almoço livre 

 

 

SESSÃO DA TARDE 

Património Cultural e desenvolvimento sustentado 

15.30 horas – Mesa redonda – Património cultural e desenvolvimento sustentado 

- Moderador: Prof. Doutor  Pedro Gomes Barbosa 

                                                  Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

  

 

Participantes (por ordem alfabética): 

Dr. José Morais Arnaud - Arqueologia  

� Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses 

Mestre José Rafael Sirgado  – Turismo e Desenvolvimento Local e Regional  

� Consultor e docente universitário 

Dr. Pedro Roseta – Cultura e Património cultural 

� Ex-ministro da Cultura e docente na Universidade Católica Portuguesa 

Mestre Rafael Alfenim – Novas perspectivas sobre o Património Cultural  

� Membro do Conselho de Administração do ICOMOS Portugal, em 
representação do Presidente          

Doutor Valdemar Rodrigues  – Ambiente e Desenvolvimento sustentado   

� Docente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 



 

 

  16.30  horas  -  Debate   

17.30 horas – Conclusões / recomendações da Jornada 

18.00 horas – Encerramento dos trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações: 

- Promotores da Jornada:  Rui Remígio, Pedro Penteado e Paulo Almeida Fernandes 

- Apoio: Mar-Alto (Nazaré) e ICOMOS Portugal 

- Mais informações: http://patrimoniocnazare.blogspot.com/ (inclui resumos de comunicações) 

- Contactos: patrimonio.c.nazare@gmail.com 

  

“Estes pequenos muros de pedra serão incómodos e inúteis? (…) Estes caminhos velhos ter-se-ão 

tornado demasiado estreitos para a passagem das máquinas (…), será necessário alargá-los ou 

asfaltá-los?” (Michel Lacroix)  


