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FICHA N.º

1.  NOME DO LUGAR:

2.  LOCALIZAÇÃO:

 DISTRITO

 CONCELHO

 FREGUESIA

 LOCAL

de 
recolha 
de património 
imaterial

Kit

PATRIMÓNIO MATERIAL    INVENTÁRIO DE LUGARES

IMAGEM
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3. DADOS HISTÓRICOS:
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4.  DESCRIÇÃO:
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5.  RELAÇÃO DO LUGAR COM MANIFESTAÇÕES DE PATRIMÓNIO IMATERIAL:

6.  OUTRAS INFORMAÇÕES:

ELABORADO POR: 

DATA:
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INSTRUÇÕES 

A Ficha de Inventário de Lugares deve ser 

utilizada para a caracterização de uma expressão 

do Património Imaterial cuja realização implique 

a utilização de um espaço físico.

Assim, esta Ficha pode ser utilizada para 

descrever espaços urbanos como os largos e as 

praças, em que se realizam acontecimentos festi-

vos como a queima do madeiro de Natal, os 

arraiais das Festas de Verão, etc. No caso das pro-

cissões e dos compassos pascais, o espaço 

urbano abrangido é maior, e estende-se normal-

mente a várias ruas, bairros ou mesmo vários 

lugares de uma freguesia, já para não falar dos 

círios que podem percorrer várias povoações. 

A Ficha pode também ser utilizada como 

complemento ao estudo de saberes e ofícios 

tradicionais, como por exemplo para caracteri-

zar os terrenos utilizados para uma prática agrí-

cola ou para caracterizar a floresta em que o 

resineiro recolhe a resina ou que os caçadores 

procuram para a caça de uma certa espécie ani-

mal, as charnecas a que o pastor conduz o seu 

rebanho para se alimentar, o rio, lago ou zona 

costeira utilizados por uma comunidade pisca-

tória, etc.

A Ficha pode ainda ser utilizada para descre-

ver os espaços em que muitas vezes têm origem 

determinadas tradições orais, como os penedos, 

as grutas, as fontes ou os castros acerca dos 

quais produzem lendas sobre a existência de 

mouras encantadas, os locais em que, também 

de acordo com a tradição oral, existem tesouros 

enterrados, ou, ainda, em que apareceram as 

imagens de santos. 

No preenchimento desta Ficha, deves come-

çar por identificar o nome pelo qual esse lugar é 

conhecido (ex: Praça da República, Cova da 

Moura, etc.), e a sua localização.  Utiliza o espaço 

próprio para colocares a imagem desse espaço, 

que pode consistir numa fotografia, num dese-

nho ou num mapa.

Deves procurar dados históricos sobre o 

lugar, como por exemplo a época em que foi 

habitado um castro, o século em que foi cons- 

truído um bairro, os anos aproximados em que 

um certo terreno, originalmente de uso agrícola, 

foi abandonado e hoje é utilizado para pastoreio, 

etc., pelo que é importante que registes nesta 

secção a função ou funções atuais que o lugar 

desempenha. 

Deves efetuar a descrição do espaço com o 

maior pormenor possível, explicando se consiste 

num espaço de uso coletivo (ex: o largo de uma 

aldeia ou um rio) ou privado (um terreno agrícola 

ou florestal), e identificando, neste último caso, o 

respetivo proprietário. 

Seguidamente deves explicar qual a relação 

desse lugar com o Património Imaterial da res-

petiva comunidade, complementando-a com 

outras informações relativas à sua importância, 

por exemplo, como espaço de realização de tradi-

ções festivas, como fonte de tradições orais da 

comunidade, ou como recurso para o exercício e 

continuidade de saberes e ofícios tradicionais.


