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NOTA DE IMPRENSA  PSD - GRUPO PARLAMENTAR 

  

  

                                                                                                               Guimarães, 26.03.2008 
  
  

Foi hoje publicada, através da Resolução da Assembleia da República nº 12/2008 (Série I-A), a ratificação pelo Estado Português da 
Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, adoptada na 32ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, em Paris, 
em 17.10.2003. 

  

Recorda-se que a Assembleia Municipal de Guimarães teve um papel decisivo nesta ratificação. 

Em primeira instância, ao ter feito aprovar por unanimidade das suas forças partidárias, em 15.12.2005, uma moção apresentada pelo 
PSD na qual se pedia a criação de uma comissão para promover o estudo da adequação da referida candidatura. 

Num segundo momento, por ter impulsionado formalmente esta ratificação, através do Ofício 54/07 dirigido pela Assembleia Municipal 
de Guimarães à Assembleia da República, após informação veiculada numa intervenção do PSD na sessão de 29.09.2006, da 
inviabilidade de submissão de candidaturas a Património Oral e Imaterial da Humanidade em Portugal, até à ratificação da referida 
Convenção da UNESCO pelo Parlamento Português. 
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A partir deste momento e muito devido à intervenção do Parlamento Municipal vimaranense, é já possível, em Portugal, submeter 
candidaturas a Património Oral e Imaterial da Humanidade. 

A partir deste momento, em Guimarães, é já possível ponderar a eventual apresentação de uma candidatura das FESTAS NICOLINAS a 
Património Oral e Imaterial da Humanidade. 

  

Nesta conformidade, o Grupo Parlamentar Municipal do PSD submeterá de imediato um requerimento no sentido da criação de uma 
Comissão da Assembleia Municipal que, juntamente com a Câmara Municipal e as instituições nicolinas, trate de, a partir deste 
momento, proceder à análise e ao estudo concreto da viabilidade e cabimento da sugestão da elevação das Festas Nicolinas a Património 
Oral e Imaterial da Humanidade. 

  

 

Gratos pela V/ atenção, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 
  
  
  
A Direcção da Bancada Parlamentar do PSD 
  
  
  

GRUPO PARLAMENTAR PSD/GUIMARÃES - ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


