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Expressões 
orais Saber Fazer Celebrações Lugares Histórias de 

Vida e-Estudos Eventos Base de dados

Contos, cantos, 
lendas, 

adivinhas, 
provérbios e 

outras 
expressões 

orais, incluindo 
a língua como 

vector do 
património 

cultural 
imaterial

Conhecimentos 
e modos de 

fazer 
enraizados no 
quotidiano das 
comunidades

Rituais e festas 
que marcam a 

vivência 
colectiva do 
trabalho, da 

religiosidade, 
do 

entretenimento 
e outras 

práticas da vida 
social

Manifestações 
do Património 

Cultural 
Imaterial por 
concelho e/ou 
espaços onde 
se concentram 
e reproduzem 

práticas 
culturais 

colectivas.

Narrativas na 
primeira 
pessoa e 
percursos 
pessoais 

recolhidos pelo 
Memóriamedia 

e por 
Instituições 

parceiras

Repositório de 
acervos 

Documentários, 
Colóquios, 
Encontros e 
Intervenções 
que debatem 
aspectos da 

tradição oral e 
do património 

imaterial.

Eventos, festas 
e festivais 

dedicados à 
tradição oral

Arquivo 
MEMORIAMEDIA 

de acordo com as 
recomendações da 

UNESCO e a 
legislação nacional.

  A Memoria Imaterial CRL foi declarada "Entidade de utilidade pública" pelo despacho 14801/2012 do Gabinete do Secretário Geral da 
Presidência do Conselho de Ministros por "...relevantes actividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e 
disponibilização do património imaterial português..."

SABORES TRADICIONAIS

As pêras passas, também chamadas "presuntinhos" devido à sua forma e cor, costumavam produzir-se na região de Viseu a partir da variedade 
de pêra São Bartolomeu. Eram um raro mimo doce que adoçava as noites frias junto à lareira, e que, aos pastores, servia de suplemento 
alimentar.
Série de documentários "Os gestos dos Sabores", realizados por "AS IDADES DOS SABORES -- Associação para o Estudo e Promoção das 
Artes Culinárias".

Veja todos os vídeos aqui.
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ADIVINHÁRIO DA TRADIÇÃO ORAL

Fundo Michel Giacometti - Plano "Trabalho e Cultura"

Base de dados com 233 adivinhas recolhidas em 27 concelhos de Portugal Continental, que tiveram por base entrevistas com 57 informantes.

Uma parceria Memória Imaterial CRL / IELT-FCSH / Museu da Música Portuguesa - CM Cascais

Cabeceiras de Basto, o prodigioso e divertido mundo das adivinhas.

Recolhidas em Outubro de 2012 por uma equipa do MEMORIAMEDIA no âmbito de um trabalho alargado sobre este género da literatura 
tradicional.

Temos 4 visitantes e sem membros em linha

   O MEMORIAMEDIA nas redes sociais

Financiamento

 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do projecto PEst-
OE/ELT/UI0657/2011.
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