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PAPEL DAS INSTITUICOES DO ENSINO SUPERIOR NA PROMOCAO DE VALORES PATRIMONIAIS

CONSERVAR E PROTEGER 0 PATRIMONIO NATURAL
E CADA VEl MAIS, VALDRIZADA PELA SoCIEDADE A PRESERVACAO E CoNSERVACAo DO PATRIMONlo NACIONAL, SEJA ELE MATERIAL (COMO 0 PATRIMONIO EDlFI·
CADo CLASSIFICADo OU EM VIAS DE CLASSIFICACAo) OU IMATERIAL (COMO COSTUMES, TRADICOES QUE SE MANTIVERAM E ENRIQUECERAM AD LONGO DE ANoS)
ENDS PERMITEM IDENTIFICAR CAoA VEl MAIS COMO UM POVO E UMA NACAO.
Bons exemplos caracterizam Portugal com

os seus locais classificados, ainda, como Pa-
trimonio da Humanidade ou ate de Reserva
da Biosfera, demonstrando as preocupa~6es
existentes na gestao e pmtec~o de tao rele-

vante patrim6nio. Ao edificado e ao natural,
juntam-se ac~6es crescentes na pmtec~o da
saude das popula~6es (cidades saudaveis) e
do seu bem-estar (com premios a qualidade
de novo patrimonio edificado e de novos lu-
gares de lazer).

Com base em todos estes fenomenos encon-
tra-se 0 Homem (seu patrimonio genetica)

e a biodiversidade tao variada em Portugal.
Tao relevante e necessaria para classificar (ou

mesmo mais dado a sua evolu~o) como urn
patrimonio edificado e que identifica um pe-
riodo ou uma fase da Arquitectura Nacional.

As Institui~6es do Ensino Superior tem tido
um papel relevante em toda esta identifica-

~o, classifica~o e pmmo~o de valores pa-
trimoniais. Dentro deste espirito, 0 Instituto

PoIitecnico de Viana do Castelo tem tido um
papeI notavel na conserva~o de patrimonio
edificado como 0 Palacio Lima Barreto em

Viana do Castelo ou 0Mosteiro de Refoios em

Ponte de Lima. Sinais de que 0 Antigo pode
ser funcional e helo nos dias de hoje.

Para alem do patrimonio edificado, 0 IPVCfoi
solicitado para colaborar com as Associa~6es
de Criadores da Ra~ Garrana, as autarquias

do Minho. outras Institui~6es de Ensino Su-
perior do Norte, de Associa~6es de Desen-

volvimento Local, da Funda~o Alter Real,

outros organismos publicos, na inten~o de
protegeI' 0 patrimonio genetico do Garrano, a
sua Cultura e Tradi~6es numa candidatura de
ambito nacional e que salvaguarde todo este

relevante Patrimonio.

o Garrano (Equus caballus) pertence, se-
gundo a classifica~o formulada por Ewart
(1911), ao tronco Celtico (Equus caballus

celticus), mas Ruy de Andrade (1938) defen-
de que se trata de uma ra~ aut6ctone penin-
sular desde 0 Quatemano. 0 Garrano repre-
senta "uma relfquia da fauna glaciar do fim

do Paleolftico que pela semi-domestica~o,
rusticidade e adapta~o as varia~6es do clima
iberico pos glacial escapou a destrui~o" (An-
drade,1938). PP


