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 Exmo(a). Senhor(a) [Nome do responsável] 

Portugal encontra-se prestes a ratificar a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial, tornando-se assim Estado Parte com todos os deveres associados, entre os quais a 
obrigatoriedade de constituir um ou mais inventários do Património Cultural Imaterial existente no 
seu território, conforme expresso no Artigo 12º da Convenção. 

A Comissão Nacional da UNESCO tem vindo a realizar um estudo sobre a Convenção para a 
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial por forma a acompanhar a sua implementação em 
Portugal, no âmbito do qual tem vindo a aplicar experimentalmente a algumas entidades o 
Questionário em anexo. 

Dado o interesse dos bens relacionados com [indicação do elemento do PCI] e o empenho de 
[Nome da entidade] na sua preservação, pensamos que a V. contribuição poderá ser muito útil para 
a formulação dos requisitos necessários à inventariação do património cultural imaterial em 
Portugal. Assim, muito agradeço a colaboração de V. Exa. no preenchimento do referido 
Questionário, conforme já solicitado telefonicamente, até ao dia 28 de Janeiro de 2008. Junto envio 
um Guia, que oferece algumas orientações para o preenchimento. 

Sendo este um projecto unicamente experimental, a consulta que agora fazemos junto de V. Exa. 
não terá quaisquer resultados práticos, nem as respostas quaisquer implicações oficiais 
relativamente a um eventual inventário nacional do património cultural imaterial ou outras decisões 
futuras. O Questionário destina-se unicamente a testar experimentalmente este instrumento de 
recolha de informações, pelo que solicitamos que anote quaisquer dúvidas, imprecisões, sugestões 
e comentários no final do mesmo. 

Muito agradeço, se possível, o envio de 2 ou 3 fotos ilustrativas do elemento do património cultural 
imaterial descrito no Questionário. 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, poderá contactar-me através do Tel. 21 356 63 16 ou do 
e-mail clara.cabral@unesco.pt.  

Desde já grata pela atenção e colaboração, 

Com os melhores cumprimentos,  

Clara Bertrand Cabral 

Especialista de Programa - Cultura 

Programme Specialist - Culture 

________________________ 
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