
   

 

 

1.º ENCONTRO NACIONAL PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

 
Portugal possui um rico e diversificado Património Cultural Imaterial (PCI) que urge conhecer 

melhor, salvaguardar e valorizar. De facto, muitas são as expressões culturais imateriais que 

importa «descobrir» e estimar – tanto mais que algumas delas se encontram em sério risco de 

sobrevivência ou foram mesmo já consideradas extintas.  

Neste contexto, decidiu a Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural 

Imaterial realizar nos próximos dias 25 e 26 de novembro, o 1.º ENCONTRO NACIONAL PARA A 

SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL.  

Com esta inédita iniciativa pretende-se alcançar não só uma aproximação à realidade atual do 

Património Cultural Imaterial (Continente e Ilhas), mas também contribuir para a sua maior 

preservação e promoção. 

 
Assim, este ENCONTRO surge na continuidade da atividade que tem vindo a ser desenvolvida 

por esta Associação, nomeadamente do seu ciclo «O Património Cultural Imaterial em Portugal» 

e das suas várias «Jornadas Regionais» que envolveram o Médio Tejo, a Região Norte, o 

Alentejo, a Beira Interior e a Região do Algarve. 

 
Com esta ação pretende-se ainda assinalar o 10.º aniversário da criação desta Associação.   
 
De entre os diversos temas que compõem o PCI, prevê-se a abordagem dos seguintes:  
 
- «Saber-fazer» tradicional;  

- Alimentação tradicional e simbólico-ritual;  

- Literatura oral;  

- Música, coreografias, teatralidades e outras performances tradicionais;  

- Religiosidade popular;  

- Medicina popular;  

- Inventariação/INPCI;  

- Museus e PCI. 



 
Esta grande reunião é especialmente destinada a todos quantos se interessam pelo PCI, 

designadamente comunidades, grupos e indivíduos, sem esquecer instituições, investigadores, 

docentes, técnicos autárquicos, membros de confrarias e de associações de defesa do 

património cultural, etc. que queiram, não só compreender mais objetivamente o conceito, mas 

também agir de acordo com a legislação portuguesa e a própria Convenção para a Salvaguarda 

do Património Cultural Imaterial da UNESCO, aprovada em 2003.  

 
O 1.º ENCONTRO NACIONAL será levado a efeito em local a designar oportunamente e terá um 

formato híbrido, com possibilidade, portanto, de participação presencial e ou remota, sendo o 

prazo de inscrição para envio de comunicações, dia 31 de Maio.  

 
Nas propostas de comunicação deverão constar o título, uma síntese até 250 palavras e 3-5 

palavras-chave. Deverão igualmente ser acompanhadas de um resumo biográfico até um 

máximo de 150 palavras e contar com o respetivo contato telefónico e e-mail. 

 
Os resultados das avaliações das comunicações serão comunicados pela Comissão Científica aos 

candidatos, até ao próximo dia 30 de Junho, sendo a confirmação definitiva da participação por 

parte dos autores até ao dia 15 de Julho. 

 
A participação dos autores/oradores será gratuita, tal como a dos membros da Associação. A 

participação individual para o público em geral terá um custo de 15 euros, sendo precedida de 

uma inscrição (obrigatória) cujo formulário estará on-line. 

 
Atribuir-se-á Certificado de Participação  
 
Contacto para informações e inscrições: 
 

Eugénia Correia 

Secretariado da Direção 

secretariado.pci@gmail.com 

telm. 933 516 394 

ou  

Anabela Cardoso 

secretariado.pci@gmail.com 

Telm. 966 179 304 

 
 


