NOTA DE IMPRENSA [13/05/2015]

ALJEZUR -“APANHAR A ESPIGA”
Acreditando no valor do estudo do património, no apelo à sensibilização para a conservação dos nossos valores
culturais e na importância de conservar e transmitir os bens da coletividade a que pertencemos, a Câmara Municipal
de Aljezur propôs o desenvolvimento de uma atividade conjunta com o Agrupamento de Escolas do Concelho de
Aljezur, uma vez que o projeto de departamento do ensino pré-escolar do agrupamento, para este ano letivo se
centra no tema “A descoberta da minha terra – manter vivas as memórias das tradições”, em torno do dia da Espiga,
no próximo dia 14 de Maio (quinta-feira da ascensão), de forma a sensibilizar as crianças para a salvaguarda das
tradições seculares contribuindo para a educação de um espirito crítico e para o respeito dos valores do passado,
através da criação de um itinerário para a recolha do “ramo da espiga” convidado as crianças a colher no campo as
espigas de trigo, os ramos de oliveira, as papoilas e os malmequeres, sempre em número ímpar para fazer o seu
ramo, que segundo reza a tradição antiga “nos dias de trovoada eram queimados no fogo da lareira para afastar os
raios”
A atividade que se deverá realizar entre as 10.30h e o 12h, contará com a realização de um lanche “tiborna” onde o
pão será representado pela espiga de trigo e o azeite pelo ramo de oliveira.
Será feita ainda uma abordagem ao dia da espiga, onde os alunos terão a oportunidade de vivenciar esta tradição,
com o intuito de enriquecer o seu conhecimento, e reconhecer a importância da transmissão do conhecimento do
passado para o presente através da troca de experiências sobre a conservação dos nossos valores culturais.
Segundo Jorge Dias (Museu Nacional e Museus Reginais de Etnografia – 1964): “temos a obrigação de salvar tudo
aquilo que ainda é susceptível de ser salvo, para que os nossos netos, embora vivendo num Portugal diferente do
nosso, se conservarem tão portugueses como nós e capazes de manter as suas raízes culturais mergulhadas na
herança social que o passado nos legou”.
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