
NICOLINAS VÃO SER INSCRITAS 

NO INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL 

A submissão da inscrição das Festas Nicolinas no Inventário Nacional do Património 

Cultural e Imaterial da Direção Geral do Património Cultural, que decorrerá durante 

uma conferência agendada para a Plataforma das Artes e da Criatividade, é uma das 

cinco principais iniciativas que a Câmara Municipal de Guimarães vai promover no 

dia 13 de dezembro para assinalar a comemoração dos 15 anos da classificação do 

Centro Histórico como Património Cultural da Humanidade. 

 

Além da submissão da inscrição, o programa comemorativo inclui o lançamento de um livro 

para crianças sobre Património, a colocação de uma instalação artística com 22 balões gigantes 

iluminados no Largo da Oliveira e Praça de S. Tiago, a Corrida pelo Património e a 

inauguração da terceira edição do projeto “As Paragens onde o Tempo Habita”, com 

intervenções artísticas em dezassete abrigos de paragens de transportes públicos no centro 

urbano de Guimarães. 

A inscrição no Inventário Nacional, resultado do trabalho que tem sido desenvolvido pelo 

antropólogo Jean-Yves Durand, que foi já objeto de uma apresentação pública no dia 21 de 

março de 2014, será efetuada durante uma conferência com início às 09:30 horas do dia 13 de 

dezembro, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães. A sessão vai prolongar-se até 

às 16:30 horas, com intervenções de Jean-Yves Durand (09h45 e 11h15), Clara Cabral, 

Comissão Nacional da UNESCO (10h), Isabel Fernandes, Diretora do Museu Alberto Sampaio 

e do Paço dos Duques de Bragança (10h30), Maria João Nunes, bolseira de investigação 

(11h30), Catarina Pereira, Diretora da Casa da Memória (14h30), Hugo Morango, Diretor 

Criativo (15h) e Marco Novo (15h30). No final, decorrerá um debate e visitas à Casa da 

Memória e ao arraial de Santa Luzia. 

Leia a notícia na íntegra, na edição desta semana do Jornal Mais Guimarães. 

Fonte: http://maisguimaraes.pt/nicolinas-vao-ser-inscritas-no-inventario-do-patrimonio-

cultural/ 


