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CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

CERTIDAO
--- Certifico que a presente fotocópia, composta por três folhas e (três páginas), foi
conf;~ontada com o

original, está coriforme e vale como certidão. -----------------------------

Município de Tavira, aos dezasseis dias do mês de março de dois mil e doze

A Directora do Departamento Administrativo e Financeiro,

Ana Cristina Rodrigues Palindra.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
Deliberação aprovada em minuta

Reunião de 08/06/2011
CANDIDATURA PORTUGUESA DA DIETA MEDITERRÂNIA A PATRIMÓNIO IMATERIAL DA
HUMANIDADE DA UNESCO E DE TAVIRA COMO COMUNIDADE REPRESENTATIVA: O

Senhor Presidente apresentou ao Executivo a proposta número 16112ü11/CM, referente à
Candidatura Portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Imaterial da Humanidade da
UNESCO e de Tavira como Comunidade Representativa, que se anexa a esta deliberação e dela
faz parte integ ra nte. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Após apreciação da referida proposta, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar
a mesma. -----------------------.--------------------------------------------------------------------------------- --------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta, no final da reunião, nos termos do
disposto no número 3 e para os efeitos do preceituado no número 4 do artigo 92°. da Lei número
169/99 de 18 de Setembro, republicado em anexo à Lei número 5-A/2üü2 de 11 de Janeiro. --------

"
CAMARA
MUNICIPAL DE TAVIRA
PROPOSTA N°, 16112011/CM
Candidatura Portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Imaterial da
Humanidade da UNESCO e de Tavira como Comunidade Representativa
Considerando que:
a Dieta Mediterrânica representa um valioso património comum como regime produtivo e
alimentar, estilo de vida e manifestação das relações de sociabilidade no Mediterrâneo
que importa reconhecer, valorizar e salvaguardar;
•
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..

a UNESCO aprovou em 17 de Novembro de 2010, na sua reunião Intergovernamental
realizada em Nairobi, a inscrição da Dieta Mediterrânica na Lista Representativa do
Património Cultural Imaterial da Humanidade;
nessa reunião a Espanha, Grécia, Itáfia e Marrocos indicaram como comunidades
representativas Soria, Koroni, Cilento e Chefchaouen;
Portugal é um País com perfil geoclimático, natural e social reconhecidamente
mediterrânico, reunindo as condições e os fundamentos para uma candidatura e uma
futura presença enriquecedora na salvaguarda da Dieta Mediterrânica como património
imaterial da Humanidade;
o Estado Português assumiu, através dos Ministérios da Agricultura Desenvolvimento
Rural e Pescas, Cultura, Economia e Saúde, a dinamização e formalização do processo
de candidatura;
o Município de Tavira foi, neste âmbito, seleccionado como comunidade representativa
de Portugal, por reunir um conjunto de características relevantes, nomeadamente um
património decorrente da actividade milenar dos povos que habitaram este território e
que nos legaram modelos produtivos e alimentares, tradições culturais, sociabilidades e
convivialidades, ainda hoje presentes no quotidiano dos cidadãos;

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere:
1. Aceitar participar activamente, em conjunto com o Estado Português, no processo de
reconhecimento, inventário, preparação e formalização à UNESCO da candidatura
portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património Imaterial da Humanidade e de Tavira
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como sua comunidade representativa, assumindo também as responsabilidades
decorrentes do estabelecimento deste marco jurídico vinculativo, nos termos da alínea h)
do n° 2 do artigo 64° da Lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro.
2. Aceitar participar na elaboração de um Plano de Salvaguarda que envolva os cidadãos e
as Instituições representativas da região e que garanta a transmissão deste património
colectivo às gerações vindouras, de acordo com o mesmo enquadramento legal
efectuado no ponto anterior.
3. Submeter a presente proposta a aprovação da Assembleia Municipal.
4. Aprovar a decisão que recair sobre esta proposta em minuta nos termos do disposto no
n03 e para efeitos do preceituado no n04 do artigo 92° da Lei nO 169/99, de 18 de
Setembro, republicado em anexo à Lei nO 5-A/2002 de 11 de Janeiro.

Paços do Município de Tavira, 6 de Junho de 2011
Municipal,
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CERTIDAO
--- Cert{fico que a presente fotocópia, composta por uma folhas e (uma página5), foi
confrontada com o original, está coriforme e vale como certidão. -----------------------------

Município de Tavira, aos dezasseis dias do mês de março de dois mil e doze

A Directora do Departamento Administrativo e Financeiro,

Ana Cristina Rodrigues Palindra.

ASSEMBLEIA lVllJNIClPAL DE TAVIRA
MINLTA DE DEUBERAÇ,\O DA ASSEMBLEIA \H'NIClPAL
TO\/1;\D:\ E:Vl SUA SESS:\O OllDlNÁHIA

REALIZADA NO DIA 20 DE .JUNHO DE 2011

CANDIDATURA PORTUGUESA DA DIETA MEDITERRÂNICA A PATRIMÓNIO IMATERIAL
DA HUMANIDADE DA UNESCO E DE TAVIRA COMO COMUNIDADE REPRESENTATIVA:
--- Pelo Sen hor Presidente foi apresentada a proposta de deliberação nlJmerO 16112011 ICM
aprovacla em reunião ordinária realizada em 08/06/2011 referente à Candidatura portuguesa
da Dieta Mediterrânica a Património Imatenal da Humanidade da UNESCO e de Tavira como
C omun id ad e R ep re sell ta'tivE!. --,,---,. --,.,,----'---'.,,--.. ---,..---- ". -- ----., --------------------- '" - --,,----.-----..---- Conhecido o seu conteúdo e fundamentos, foi a mesma submetida à votação tendo sido
aprovada por unan ím id ade --...-------- -,,-- -.. ---- --- --- --.--------..--.--.--.----.-

., ,.'.,' .-----------

Mais fOI deliberado aprovar esta deliberação em minuta no final da reunião, nos termos do
número 3 e para os efeitos do disposto no número 4 do artigo 92.0 da Lei número 169/99 de
18 de Setembro, republicado em anexo à Lei n05·A!2002 de 11 de Janeiro ------ ...-----..-----.-

A MESA DA ASSEMBLEIA,
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DECLARAÇÃO
O Museu Municipal de Tavira é uma estrutura pública que, sob tutela da Câmara Municipal de Tavira,
cumpre todos os requisitos legais e funcionais museológicos, integrando a Rede Portuguesa de Museus
De acordo com a Lei-Quadro dos Museus Portugueses o Museu Municipal de Tavira tem por missão o
estudo e investigação do património cultural material e imaterial, a preservação dos bens culturais, bem
como assegurar funções de conservação e restauro, inventariação, documentação, exposição e
educação ao serviço da comunidade
Portugal aprovou pela Resolução da Assembleia da República nO 12/2008 de 24 de Janeiro ratificada
pelo Decreto do Presidente da República n° 28/2008 de 26 de Março, a Convenção sobre a Salvaguarda
do Património Cultural Imaterial, adotada pela 32 a Conferencia Geral da UNESCO em Paris a 17 de
Outubro de 2003.A salvaguarda do Património Cultural Imaterial compreende medidas para garantir o
desenvolvimento de ações conjugadas de inventário e documentação, investigação, proteção,
valorização e divulgação, com a participação ativa da comunidade local.
O Município de Tavira possui uma importante herança milenar constituída por valioso património material
e imaterial originário da presença neste território de comunidades e civilizações mediterrânicas,
nomeadamente povoamentos fenícios, turdetanos, romanos, islâmicos e da presença portuguesa a partir
do séc. XIII. Daqui resultou uma quantidade de informação e de registos disponíveis, patentes em
estruturas edificadas e monumentos civis, militares e religiosos,como também nos sistemas hidráulicos e
técnicas de produção agrícola e salineira, nas atividades de pesca e recolha de bivalves, toponímia,
mitologias e festividades, valores sociais e tradições populares
Na atualidade permanecem vivas no Município de Tavira muitas tradições e convivialidades, que as
comunidades praticam e as suas associações preservam e dinamizam. A Dieta Mediterrânica neste
âmbito é um elemento central deste património colelivo, por isso o Município de Tavira foi selecionado
como comunidade representativa da Candidatura Portuguesa a Património Imaterial da Humanidade da
UNESCO,
O Museu Municipal de Tavira mantém há anos uma linha de investigação sobre estes temas e realizou
diversas exposições sobre os patrimónios urbanos, do mar e da serra os quais permitiram estruturar um
Inventário dedicado à Dieta Mediterrânica e à suas diversas manifestações, nomeadamente sobre as
unidades territoriais e da paisagem, geografia humana e atividades económicas, fauna e flora, sistemas
produtivos e técnicas agroalimentares e piscatórias, arquiteturas e espaços construidos, tradições orais,
festivas e celebratórias, expressões artísticas, saúde e investigação sobre a nutrição humana
Assim se declara:
Que através da estruturação e desenvolvimento do Inventário da Dieta Mediterrânica o Museu Municipal
de Tavira garante não só a participação ativa das comunidades detentoras dos saberes, como a partilha
de informação aos cidadãos e à comunidade nacional e internacional, também o intercâmbio de
conhecimentos e estudo comparativo com os Países e regiões que acompanham esta Candidatura.
O DIRL~~ MUSEU MUNICIPAL DE TAVIRA
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Tavira, 7 de Setembro de 2011
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CERTIDAO
--- Certifico que a presente fotocópia, composta por duas folhas e (duas páginas), foi
con.Fontada com o original, está conforme e vale como certidão. -----------------------------

Município de Tavira, aos dezasseis dias do mês de março de dois mil e doze

A Directora do Departamento Administrativo e Financeiro,

Ana Cristina Rodrigues Palindra.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA
Deliberação aprovada em minuta
Reunião de 13/10/2011
REAliZAÇÃO DE INVENTÁRIO E PLANO DE SALVAGUARDA DA DIETA MEDITERRÂNICA:
O Senhor Presidente apresentou ao Executivo a proposta número 267/2011/CM, referente à
realização de Inventário e Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica, que se anexa a esta
deliberação e dela faz parte integrante. ------------------------.------------------------------------------------------ Após apreciação da referida proposta, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar
amesma. ---------------------------------------------------------------------.------------------------------------ --------- Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta, no final da reunião, nos termos do
disposto no número 3 e para os efeitos do preceituado no número 4 do artigo 92° da Lei número
169/99 de 18 de Setembro, republicado em anexo à Lei n mero 5-N2üü2 de 11 de Janeiro. --------
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CAMARA
MUNICIPAL DE TAVIRA

PROPOSTA N°, 267/201l/CM
Realização de Inventário e Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica

.

Considerando:

a deliberação tomada pela Câmara Municipal em 8 de Junho de 2011, na Proposta
161/2011/CM, bem como a deliberação da Assembleia Municipal de 20 de Junho de
2011 ;
a escolha de Tavira como comunidade representativa na Candidatura Portuguesa da
Dieta Mediterrânica a Património Cultural da Humanidade da UNESCO;
os normativos que constam da Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial
aprovada na 32 a Assembleia Geral da UNESCO realizada em 2003;

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m) do
nO 2 do artigo 64° da lei 169/99 de 18 de Setembro, republicada pela lei 5-A/2002 de 11
de Janeiro:

1. Assumir o compromisso de continuar a realizar o inventário já iniriado da Dieta
Mediterrânica no território de Tavira, concretizando acções de regular actualização e
inscrição de conhecimentos, analise e estudo das diversas componentes materiais e
imateriais que integram a Dieta Mediterrânica, assegurando neste âmbito a dinamização
coordenada da autarquia, a colaboração de Instituições especializadas e a participação
da comunidade;
2. Assumir o compromisso de criar as condições para que as medidas propostas no Plano
de Salvaguarda possam ser implementadas com sucesso, garantindo a transmissão dos
valores e práticas da Dieta Mediterrânica às gerações vindouras;
3. Aprovar a decisão que recair sobre esta proposta em minuta nos termos do disposto no
n03 e para efeitos do preceituado no n04 do artigo 92° da Lei n° 169/99, de 18 de
Setembro, republicado em anexo à Lei n°. 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
Paços do Município de Tavira, 12 de Outubro de 2011

