CIMBSE I
PROPOSTA DE ESTUDO PARA O LEVANTAMENTO DOS PRODUTOS ENDÓGENOS E DO RECEITUÁRIO TÍPICO E
TRADICIONAL DA REGIÃO DA CIMBSE
STUDY PROPOSAL FOR THE SURVEY OF ENDOGENOUS PRODUCTS AND OF TYPICAL AND TRADITIONAL RECEIPT
OF THE CIMBSE REGION
Quando se fala do Turismo de uma região e no caso concreto da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) é obrigatório falar de
Gastronomia. Independentemente de os visitantes serem turistas ou excursionistas, todos eles, de um modo geral comem, bebem e gostam de disfrutar
de experiências que sejam únicas e que existam na região. Assim, a Gastronomia pode ser um marco diferenciador da herança cultural de um povo.
De forma a conservar e preservar este valioso património cultural é necessário em primeiro lugar, fazer o seu levantamento e de seguida registá-lo em
meios adequados que permita a sua consulta por todos os interessados.
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Este projeto tem como objetivo fazer o levantamento dos produtos e receituário típico dos diferentes concelhos que compõem a CIMBSE, bem como o
seu registo em meios adequados.
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When talking about tourism in a region and in the specific case of the Intermunicipal Community of Beiras and Serra da Estrela (CIMBSE) it is mandatory
to talk about gastronomy. It is known, whether visitors are tourists or hikers, they generally eat, drink, and enjoy experiences that are unique in the
region. Thus, Gastronomy can be a differentiating landmark of the cultural heritage of a people.

----------------------------------------

In order to conserve and preserve this valuable cultural heritage, it is necessary firstly to survey it and then register it in appropriate ways so that it can
be consulted by all concerned.

----------------------------------------

This project has the purpose of making the survey of the products and typical prescription of the different municipality that form the CIMBSE, as well as
its registration in appropriate means.
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