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O lugar do Património Cultural Imaterial 
 
Ao passar por um processo evolutivo, com novas dimensões, a habitual definição de património 

cultural aglutinou outros patrimónios. É na sequência deste processo que surge o Património 

Cultural Imaterial, como resultado de um conjunto de expressões, interligadas e complexas, 

apelando à diversidade cultural, estando, pois, na base da(s) identidade(s) das comunidades. É 

justamente a complexidade do conceito que lhe está subjacente, a par com as diferentes políticas 

culturais conduzidas e aplicadas, nos últimos tempos, em termos de inventariação, salvaguarda e 

promoção, por parte dos diferentes agentes culturais, que obriga a revisitar, questionar e debater, na 

atualidade, várias questões em torno do PCI. 

 

É neste exercício que este encontro se pretende envolver. São pois seus objetivos: 
 
 revisitar o conceito de PCI; 

 
 avaliar alguns resultados da aplicação da Convenção de 2003, nomeadamente em Portugal; 

 
 questionar e refletir sobre os mecanismos legais subjacentes; 

 
 discutir os problemas da salvaguarda e promoção do PCI.



 Programa 
 

 

  9:30  Receção dos participantes e entrega das pastas 

  9:45  Sessão de abertura – Boas vindas 

Filipe Themudo Barata (Cátedra UNESCO) 

10:00  Comunicação de Ana Paula Amendoeira  
(Direção Regional da Cultura do Alentejo) 

10:30  Património Cultural Imaterial, conceito revisitado 
Clara Bertrand Cabral (Comissão Nacional da UNESCO) 

11:00  Debate 

11.30  Coffee break e visita da exposição dos posters 

12:00  Mesa Redonda: Os domínios do Património Cultural Imaterial 

Moderadora: Armanda Salgado (Cátedra UNESCO CIDEHUS-UE) 

Intervenientes: João Brigola (Cátedra UNESCO CIDEHUS-UÉ)  

Filomena Sousa (MEMORIAMEDIA)  

José Santos (ERT) 

Eduardo Luciano (Câmara Municipal de Évora)  

12:45  Almoço 

14:00  Museu da Ruralidade (Castro Verde): trabalhar a oralidade, conhecer  

a comunidade. O exemplo d’O meu presépio 
Miguel Rego (coordenador do Museu da Ruralidade de Castro Verde) 

14:30  A imaterialidade na construção do habitar: a importância do saber-fazer 

Marta Santos (Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, CIAUD) 

15:00  A Alimentação como Património 

José Manuel Sobral (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa) 

15:30  Convenção de 2003: das ‘ameaças’ às oportunidades 

Ana Carvalho (Cátedra UNESCO CIDEHUS-UE) 

16:00  Debate 

17:00  Conclusões e encerramento 

 


