
Nicolinas: PSD satisfeito c/inscrição no Inventário Nacional  

É a reação de André Coelho Lima à inscrição das Festas Nicolinas no 
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

À RUM, André Coelho Lima diz-se satisfeito com inscrição no 
Inventário Nacional 
André Coelho Lima diz-se satisfeito com a inscrição das Festas Nicolinas no 
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial da Humanidade. 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. 
 
À RUM, André Coelho Lima diz esperar que, desta vez, a autarquia cumpra 
com o anunciado, ao contrário do sucedido no passado. O compromisso foi 
assumido pelo autarca vimaranense Domingos Bragança, em Março de 2014, 
aquando da apresentação do Estudo Antropológico sobre as Festas Nicolinas, 
liderado pelo antropólogo Jean-Yves Durand. Mais tarde, há cerca de um ano, 
"o vereador da Cultura José Bastos, em entrevista,  dizia que a inscrição estava 
por dias. Já passaram mais de 300 dias", lembrou. Para o vereador do PSD, 
"Guimarães precisa é que a Câmara seja consequente com os avisos que faz à 
sua população". 
 
 
O anúncio da Câmara, no mesmo dia em que fez a reivindicação, "não é 
coincidência", diz André Coelho Lima. 
"Vale a pena fazer oposição pela construtiva e trabalhar pelas nossas causas. 
Mais do que criticar a inação, exigia-se a ação. Se aconteceu ao final do dia, só 
posso ficar satisfeito com isso", disse. "Durante dois anos e meio, não houve 
nenhuma notícia sobre esse assunto. No mesmo dia em que, de manhã, 
reivindico alguma ação, à noite, a Câmara informa disso mesmo", comparou. 
 
André Coelho Lima dá conta que a inscrição no Inventário Nacional é feita 
através de um formulário eletrónico e já poderia ter sido realizada há dois 
anos. "Conhecendo a legislação aplicável ao Património Cultural Imaterial, a 
inscrição no Inventário Nacional é feita através de um formulário eletrónico, 
antecedida por um estudo. O estudo já está feito desde 2014. Não há nada que 
justifique o lapso temporal para fazer um passo tão imprescindível e, 
simultaneamente, básico", disse o social-democrata. 
 
Fonte: http://www.rum.pt/news/nicolinas-psd-satisfeito-c-inscricao-no-
inventario-nacional 
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