
Estudo sobre as Festas Nicolinas por concluir  
 

A autarquia admitiu, em Assembleia Municipal, que o estudo antropológico 
sobre uma eventual candidatura a Património Imaterial ainda não está 
concluído. As festas arrancam esta terça-feira. 
José Bastos, vereador da cultura, admitiu que o estudo ainda está a 
ser desenvolvido. Rui Barreira, do CDS, criticou demora da autarquia. 
 
Afinal, ainda não está concluído o estudo de Jean-Yves Durand acerca da 
candidatura das Nicolinas a Património Imaterial da Humanidade. A revelação 
foi feita esta sexta-feira, pelo vereador da cultura de Guimarães. Em 
Assembleia Municipal, a autarquia foi questionada, novamente, pela demora na 
inscrição das Festas Nicolinas no Inventário Nacional, quando o estudo (que 
sustenta a candidatura) foi já apresentado em 2014. 
 
Ainda assim, de acordo com José Bastos, há dois anos houve apenas uma 
"pré-apresentação" de um estudo que ainda está a ser desenvolvido. "O estudo 
não esteve na gaveta dois anos e meio porque não está concluído. Em 2014, o 
Jean-Yves Durand fez uma pré-apresentação dizendo que não era o estudo, 
mas sim uma fase do processo. Face ao que foi suscitado pelas Festas, 
atendeu que acompanharia, durante vários números, aquilo que são as 
Nicolinas", adiantou o vereador da cultura. 
 
José Bastos referiu ainda que a inscrição no Inventário Nacional não é um 
mero procedimento administrativo, como a oposição tem referido. O vereador 
explicou que, se o fosse, "qualquer um se lembraria de submeter o quer que 
fosse e ficava inventariado". "Acreditamos que a submissão devia ser feita com 
o máximo de informação possível para que desse força ao pedido", afirmou. 
 
Ora, a crítica foi apontada pelo deputado do CDS, Rui Barreira. Após os 
esclarecimentos do vereador da cultura, o deputado lamentou o tempo da 
realização do estudo. "A Assembleia Municipal fez a recomendação da 
candidatura à Câmara em 2008. Se não têm um estudo, têm que contratar 
outra pessoa, porque esta se calhar não vale", disse. Além disso, citando 
informação disponível no site da Câmara Municipal de Guimarães, Rui Barreira 
lembrou que a própria autarquia divulgou que seria apresentado um estudo. 
"Se é uma inverdade, vocês lá sabem como tratam os vimaranenses", criticou. 
  
Rui Barreira lamentou o tempo que a autarquia esteve “parada” no processo 
das Nicolinas. "Não fez a submissão porque esteve dois anos e meio parado. A 
verdade é que so se lembram das Nicolinas quando vos dá jeito", criticou. 
 
As Festas Nicolinas foram, uma vez mais, tema de debate político, desta vez 
em Assembleia Municipal.  Recorde-se que, na passada segunda-feira, o 
vereador social-democrata criticou a autarquia pelo atraso de dois anos na 
candidatura. Algumas horas depois, a Câmara de 
Guimarães anunciou precisamente a inscrição no Inventário Nacional, que 
acontecerá a 13 de Dezembro. 
 
Fonte: http://www.rum.pt/news/estudo-sobre-as-festas-nicolinas-por-concluir 
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