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Especialistas de Portugal e do Brasil debatem em Coimbra
património imaterial dos dois países

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

11:57 Quarta feira, 23 de Janeiro de 2013

Coimbra, 23 jan (Lusa) -- Especialistas portugueses e brasileiros vão debater, num seminário, em Coimbra, na quinta-feira
e na sexta-feira, o património imaterial dos dois países e os "desafios e oportunidades" por ele suscitados.

"O património imaterial é encarado, cada vez mais, como um recurso muito importante e como uma oportunidade, do
ponto de vista económico", afirma, a propósito da importância que atribui à iniciativa, Paulo Peixoto, investigador do
Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC), uma das entidades promotoras do seminário.

Em Portugal, "o principal desafio consiste", antes de mais, na criação de "uma estrutura que inventarie" e promova a
preservação desse património "envolvendo as populações", explicita o especialista, sublinhando que "hoje, não existe
nada" nesse sentido, para além de ações isoladas.
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