
 

 
 
 
 
 
Oito anos ao serviço do levantamento e preservação do Património Vegetal Português 
 
 
A Associação Colher Para Semear - Rede Portuguesa de Variedades Tradicionais, com 
sede em Figueiró dos Vinhos, nasceu da vontade de um grupo de pessoas, a maioria dos 
quais agricultores, que, depois de um primeiro “Ao Encontro da Semente”, realizado no 
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, em 2004, decidiram constituir uma rede 
de sementes para a manutenção e preservação das variedades tradicionais portuguesas. 
A associação constitui-se formalmente no dia 31 de Março de 2006 e logo nesse ano foi 
efectuado o levantamento do património vegetal tradicional da Península de Setúbal, 
que culminou numa mostra das variedades de frutas, cereais e hortícolas recolhidas 
junto de diversos agricultores e na edição do primeiro Levantamento de Variedades 
Regionais. 
A partir desse primeiro levantamento, e após se terem avaliado os seus resultados, ficou 
definido o modelo de trabalho da Colher Para Semear, que se tem repetido a cada ano: 
escolhida uma região, ou concelho, a associação parte para a identificação e recolha do 
seu património vegetal tradicional, junto de agricultores que preservam este legado 
agrícola. No final de cada ano agrícola, realiza, na região inventariada, mais um “Ao 
Encontro da Semente”, onde são mostradas publicamente as sementes, legumes e frutos 
identificados durante a recolha, e se apresenta mais um Levantamento de Variedades 
Regionais. É uma ocasião em que os sócios se encontram para assistirem a um 
espectáculo raro de variedades, cores, sabores, sendo convidados a degustar algumas 
destas iguarias, e a participarem em dois dias de palestras e debates, sempre à volta do 
tema das sementes e dos saberes tradicionais ligados à actividade agrícola. 
Para além da Península de Setúbal, a Colher Para Semear já efectuou recolhas 
detalhadas em Odemira, (2007), Sendim (2008), Melgaço (2009), Montemor-o-Novo 
(2010), Interior Algarvio (2011) e Arouca (2012). No presente ano, o levantamento 
incidirá na região de Vimioso. 
Paralelamente a associação devolve à terra as sementes que lhe são confiadas pelos 
agricultores, distribuindo-as depois aos associados que as solicitarem, para cultivo nas 
suas hortas e quintais.  
A associação promove todos os anos várias oficinas de Selecção, Recolha, Limpeza e 
Conservação de Sementes, junto dos seus associados, e público em geral, para que não 
se perca esse saber fazer e todos possam, com autonomia, recolher e guardar as 
sementes de que se tornarem guardiões. 
 
Objectivos da Associação: 
 
- Inverter a situação actual de contínua perda de biodiversidade genética agrícola, por 
meio da recolha, cultivo e catalogação das variedades tradicionais ainda existentes; 



- Formar e incentivar os agricultores para a recolha anual das suas próprias sementes, 
assim como estimular a sua troca, assegurando-lhes uma independência e autonomia em 
termos de sementeiras; 
- Contribuir para o conhecimento do nosso património vegetal, promovendo e 
participando em colóquios e feiras com exposição de sementes, levando o tema onde for 
necessário; 
Promover o uso de variedades tradicionais em agricultura biológica por estas estarem 
melhor adaptadas ao local de cultivo e terem menos problemas fitossanitários; 
- Estimular o uso de legumes esquecidos, para uma maior diversidade alimentar e uma 
culinária mais rica, atractiva e completa; 
Dar a conhecer aos jovens a herança que nos foi transmitida pelos nossos antepassados, 
pois cada semente tem um percurso e uma história própria; 
Defender a segurança alimentar continuando a semear as nossas variedades tradicionais 
de polinização aberta, perfeitamente adaptadas ao seu meio de origem, em detrimento 
das práticas actuais que usam sementes híbridas e, no pior dos cenários, as sementes 
transgénicas ou geneticamente modificadas. 
 
Meia dúzia de objectivos que constam dos estatutos 
 

1. Levantamento e pesquisa do património agrícola, nomeadamente através da 
recolha de sementes e material vegetativo no território português. 

2. Reprodução desse património através do cultivo preferencialmente ecológico, 
em terrenos seleccionados para o efeito. 

3. Manutenção e preservação desse património em locais adequados à sua boa 
conservação. 

4. Valorização e divulgação desse património através da realização de encontros, 
reuniões, mostras, trocas com entidades interessadas com objectivos 
semelhantes. 

5. Valorização da agricultura familiar e o reconhecimento da sua importância para 
a biodiversidade agrícola e independência alimentar. 

6. Defesa da herança genética agrícola vegetal face às ameaças colocadas pela 
agricultura intensiva (nomeadamente as sementes híbridas e as sementes 
transgénicas). 

 
 
 


