PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – GUIMARÃES
GRUPO PARLAMENTAR – ASSEMBLEIA MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 04/2008

Guimarães, 27.03.2008

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães,

Foi ontem 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.

Isto posto, serve o presente para, em primeiro lugar, apresentar as nossas felicitações por esta que é
essencialmente uma vitória política do órgão Assembleia Municipal, e da sua relevância enquanto órgão
activo e actuante nas causas que interessam a Guimarães e aos vimaranenses.
Pela nossa parte, apenas nos congratulamos por termos podido participar nesta elevação política do
órgão que integramos e constituímos.

Em segundo lugar, servimo-nos da presente para recordar a V.a Ex.a o teor da moção apresentada pelo
PSD e subscrita por todos os partidos com assento parlamentar, aprovada por unanimidade na sessão de
19.12.2005.
Nos exactos termos do teor de tal moção, ficou aprovado que:



“Desça este tema à Comissão respectiva, por forma a que seja aí efectuado um estudo
concreto acerca do cabimento da sugestão da elevação das Festas Nicolinas a Património
Oral e Imaterial da Humanidade



Acaso seja verificada a adequação da referida candidatura, seja pela Comissão aprovado
um documento que deverá subir a Plenário desta Assembleia Municipal, de onde conste a
fundamentação dessa posição



Tal documento, uma vez aprovado em Plenário, destinar-se-á a ser enviado a todas as
entidades julgadas convenientes, por forma a que seja, por esta Assembleia Municipal,
impulsionada e formalizada a candidatura das Festas Nicolinas a Património da
Humanidade”

Nestes termos e como é agora viável dar plena execução ao teor da referida moção (que não era até ao
presente possível pela ausência de ratificação da Convenção da UNESCO pela Assembleia da República),
solicitamos a V.a Ex.a que seja agendada, para a próxima sessão da Assembleia Municipal de
Guimarães, a constituição da Comissão já aprovada em sessão plenária de 19.12.2005.

Com os nossos melhores cumprimentos,

André Coelho Lima
(Presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Municipal de Guimarães)
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