AECT
Rio
Minho
promove
encontro intrenacional sobre
a valorização do património
cultural imaterial
O encontro reúne nove sócios do projeto europeu
LIVHES, ao qual pertence o AECT Rio Minho, e
pretende discutir a cultura imaterial como
elemento de desenvolvimento local
O território do Rio Minho transfronteiriço é anfitrião do
Encontro Internacional “A Cultura Imaterial como elemento de
desenvolvimento local. O património Cultural Imaterial a
partir do Rio Minho transfronteiriço”, com a duração de 3
dias. O encontro reúne os nove beneficiários do projeto
LIVHES, co-financiado pelo Programa Interreg Sudoe, no qual se
engloba o AECT Rio Minho, que tem como principal objetivo o
debate sobre a cultura imaterial como elemento de
desenvolvimento local e coesão territorial. Ao longo destes 3
dias serão desenvolvidas mesas de discussão técnica do
projeto, um encontro de intercâmbio de experiências,
terminando com uma visita a casos de património cultural
imaterial do território do Rio Minho Transfronteiriço.

O encontro realizou-se na Escola Superior de Ciências
Empresariais, ESCE-IPVC, em Valença, durante o dia de hoje (25
de novembro), numa sessão de troca e reflexão de ideias, que
se concretizará futuramente num guia prático para a
valorização do Património Cultural Imaterial. Na sessão de
abertura do Encontro Internacional estiveram presentes o
Presidente da Câmara Municipal de Valença, José Carpinteira

que deu as boas vindas aos conferencistas e identificou “a
existência de um vasto património cultural imaterial no
Concelho de Valença e no território transfronteiriço que deve
ser preservado, em especial a arte da pesca nas pesqueiras do
Rio Minho”, e o Diretor do AECT Rio Minho, Rui Teixeira que
destacou “a importância do trabalho desenvolvido pelo AECT Rio
Minho na captação de fundos europeus em prol da preservação e
valorização do Património Cultural Imaterial do Rio Minho
transfronteiriço e no fomento de raízes cada vez mais sólidas
neste território, sendo exemplo disso mesmo o presente projeto
entre outras iniciativas anteriormente desenvolvidas,
designadamente a candidatura A Pesca nas Pesqueiras do Rio
Minho ao Inventário Nacional do Património Cultural
Imaterial”. Para conclusão da sessão de abertura foi
transmitido um vídeo do Professor António Sampaio da Nóvoa,
Embaixador de Portugal na UNESCO, que realçou “a partilha de
práticas culturais transfronteiriças ao longo do Rio Minho, e
por isso vos quero felicitar por esta iniciativa (…) que vai
construindo um caminho de futuro no domínio da cultura”.

O projeto LIVHES é co-financiado pelo Interreg Sudoe,
participando 9 entidades públicas, institutos universitários e
centros de investigação de Espanha, França e Portugal, e
pretende responder a uma necessidade europeia e a um desafio
territorial partilhado pelas áreas pouco povoadas do sul da
Europa, identificando o Património Cultural Imaterial
reconhecido pela Unesco como instrumento de desenvolvimento.

