Comissão Especializada,
da Assembleia Municipal de Guimarães,
de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres.
Acta número um.
Aos dezanove dias do mês de Maio do presente ano de dois mil e oito e
pelas vinte e uma horas e trinta minutos reuniu, nos Serviços de Apoio
à Assembleia Municipal de Guimarães, sitos ao Palácio de Vila Flor, a
Comissão Especializada, da Assembleia Municipal de Guimarães, de
Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres – a seguir
designada apenas por Comissão – por força da convocatória, datada de
dezoito de Abril deste corrente ano, emanada pelo seu respectivo
presidente. Assinaram os devidos comprovativos de presença os
deputados municipais José Augusto Ferreira Araújo, em representação
do Partido Socialista, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, em
representação do Partido Social Democrata, Rosa Manuela Mota
Guimarães, em representação da Coligação Democrática Unitária, João
Vicente Ribeiro Salgado, em representação do Centro Democrático
Social / Partido Popular, João da Silva Ferreira, em representação do
Bloco de Esquerda, e ainda António José Teixeira de Sousa, em
representação do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses –
Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado; estiveram
também presentes, e ao abrigo do número dois do artigo quarenta e um
do Regimento da Assembleia Municipal de Guimarães, os deputados
André Guimarães Coelho Lima e Rui Miguel de Meira Barreira,
respectivamente líderes dos grupos parlamentares municipais do
Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social / Partido
Popular.______________________________________________________________
O Presidente da Comissão, o deputado José Augusto Ferreira de Araújo,
deu início à sessão saudando os Comissários e lendo a respectiva
Convocatória e Ordem de Trabalhos. De seguida procedeu-se à
designação do Secretário e, de acordo com previsto no Regimento supra
mencionado, ficou a ocupar o dito cargo o deputado José Cardoso de
Menezes Couceiro da Costa. Resolvidas que foram as questões de
natureza regimental, tomou novamente a palavra o Presidente da
Comissão para informar que hoje mesmo tinha prestado algumas
declarações, a um órgão local de comunicação social, no sentido de
explicitar o âmbito desta primeira reunião._____________________________
Entrou-se então no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos tendo o
Presidente da Comissão apresentado a proposta de elevação das “Festas
Nicolinas” a Património da Humanidade e de seguida fez distribuir pelos
presentes a “Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural
Imaterial” adoptada pela UNESCO e aprovada pela a Assembleia da
República pela resolução número 12/2008 de vinte e quatro de Janeiro.
Iniciou-se assim um período de fecunda troca de ideias e pontos de
vista no qual intervieram todos os presentes. Desta análise
consensualmente emergiu uma forte linha de rumo que fica expressa na
seguinte ideia: O interesse da classificação das “Festas Nicolinas” a

Património Cultural Imaterial da Humanidade é isento de qualquer
interesse de índole politico-partidário uma vez que o verdadeiro
beneficiário e interessado na referida classificação é o próprio objecto a
classificar – As Festas Nicolinas._______________________________________
Passou-se ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos e tendo em
consideração a informação escrita, entretanto reunida e distribuída,
bem como os contributos aduzidos pelos presentes, pareceu acertado a
todos os Comissários que seja levado a cabo um conjunto de audições,
tanto a instituições como a personalidades, para que desse modo possa
esta Comissão emitir o parecer mais consolidado que lhe for possível.
Aprofundada que foi esta temática foi deliberado que cada um dos
Comissários virá, para a próxima reunião, munido de uma lista para as
audições assim como de um rol com as principais questões que entenda
devam ser colocadas, tudo isto sem prejuízo da liberdade de
testemunho ou de opinião de cada um dos presuntivos futuros
auscultados. _________________________________________________________
E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente acta e eu, José Cardoso de Menezes Couceiro
da Costa, na qualidade de Secretário desta Comissão a subscrevo.______
Guimarães, 19 de Maio de 2008. ______________________________________

Comissão Especializada de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres

ACTA nº 3

Aos dias seis do mês de Outubro do ano de dois mil e oito pelas vinte duas horas,
reuniu a Comissão Especializada de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos
Livres , sitos no Palácio Vila Flor em que estiveram presentes os deputados municipais
representantes de todos os partidos, José Augusto Ferreira Araújo em representação do
Partido Socialista e, também na qualidade de presidente da comissão, José Cardoso de
Menezes Couceiro da Costa, em representação do Partido Social Democrata, Rosa
Manuela Mota Guimarães, em representação da Coligação Democrática Unitária, João
Vicente Ribeiro Salgado, em representação do Partido Popular, João da Silva Ferreira,
em representação do Bloco de Esquerda, António José Teixeira de Sousa, em
representação do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses – Movimento
Reorganizativo do Partido do Proletariado e ainda o líder do grupo parlamentar do
Partido do Centro Democrático Social /Partido Popular, Rui Miguel de Meira Barreira. .
O presidente da Comissão , o deputado José Augusto Ferreira de Araújo, deu início à
reunião, lendo a respectiva ordem de trabalhos a qual tinha dois assuntos a
tratar.__________________________________________________________________
Ponto um, analise dos pareceres remetidos pelas diversas Entidades e o ponto dois,
planeamento das acções a desenvolver. Logo de imediato foi feito o reparo, pelo
presidente da comissão, que após consulta na Internet verificou que ainda existia mais
uma entidade relacionada com as Nicolinas, que tem por nome, Associação – Tertúlia
Nicolina, a qual não teria sido convocada para dar o seu parecer sobre o tema em
questão. Foi então decidido , por unanimidade dos deputados , que deveria ser enviado
no dia sete do corrente mês de Outubro o mesmo questionário, já enviado ás outras
entidades, via correio e com Mail a notificar, a essa referida Associação, com pedido de
resposta
até
ao
dia
vinte
oito
do
mesmo
mês.___________________________________________________________________
Após análise das respostas recebidas, e debatidas por todos os presentes, verificamos
que o Sr. Dr. Lino Moreira da Silva , não enviou qualquer
documento._____________________________________________________________
De seguida, a comissão, também por unanimidade, decidiu agendar uma reunião de
audição oral , no âmbito de ouvir em conjunto todas as associações, ficando agendado
convocar essa reunião para o dia trinta e um do mês de Outubro, pelas vinte uma horas,
no Palácio Vila Flor.______________________________________________________
No dia imediatamente antes , dia trinta de Outubro pelas vinte uma horas e trinta
minutos vai reunir esta comissão, no mesmo local para efectuar a preparação dos
trabalho._______________________________________________________________
Por ultimo, falamos das várias hipóteses a apresentar à Assembleia Municipal após a
adição oral._____________________________________________________________
E, nada mais havendo a tratar , foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou esta
acta e eu, João Vicente Ribeiro Salgado, na qualidade de Secretário desta comissão a
subscrevo.______________________________________________________________
Guimarães , 6 de Outbro de 2008.___________________________________________

Comissão Especializada,
da Assembleia Municipal de Guimarães,
de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres.
Acta número quatro.
Aos trinta dias do mês Outubro do presente ano de dois mil e oito e
pelas vinte e uma horas e trinta minutos reuniu, nos Serviços de Apoio
à Assembleia Municipal de Guimarães, sitos ao Palácio de Vila Flor, a
Comissão Especializada, da Assembleia Municipal de Guimarães, de
Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres – a seguir
designada apenas por Comissão – por convocatória do seu respectivo
presidente. Assinaram os devidos comprovativos de presença os
deputados municipais José Augusto Ferreira Araújo, em representação
do Partido Socialista, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, em
representação do Partido Social Democrata, João Vicente Ribeiro
Salgado, em representação do Centro Democrático Social / Partido
Popular, Rosa Manuela Mota Guimarães, em representação da
Coligação Democrática Unitária, João Teixeira Ferreira, em
representação do Bloco de Esquerda, e ainda António José Teixeira de
Sousa, em representação do Partido Comunista dos Trabalhadores
Portugueses – Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado;
estiveram também presentes, e ao abrigo do número dois do artigo
quarenta e um do Regimento da Assembleia Municipal de Guimarães,
os deputados André Guimarães Coelho Lima e Rui Miguel de Meira
Barreira, respectivamente líderes dos grupos parlamentares municipais
do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social / Partido
Popular.______________________________________________________________
O Presidente da Comissão, o deputado José Augusto Ferreira de Araújo,
deu início à sessão saudando os Comissários, e lendo a respectiva
Convocatória e Ordem de Trabalhos, a saber:
1º - Informações.
2º - Preparação da audição oral de interessados e agendamento dos
trabalhos subsequentes.
3º - Audição oral conjunta das entidades convidadas a pronunciar-se
sobre a potencial candidatura das Festas Nicolinas a “Património
Cultural Imaterial da Humanidade”.
O Presidente da Comissão lembrou que a convocatória engloba a
presente sessão bem como a sessão de amanhã, dia trinta e um de
Outubro. De seguida procedeu-se à eleição do Secretário, tendo ficado
a ocupar o dito cargo o deputado José Cardoso de Menezes Couceiro da
Costa.________________________________________________________________
De seguida foram lidas e aprovadas a acta número dois e a acta número
três.__________________________________________________________________
Entrou-se então no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos tendo o
Presidente da Comissão informado que tinha dado entrada nos serviços
da Assembleia Municipal, um relatório, da autoria do deputado
municipal André Guimarães Coelho Lima, o qual organizava e
sintetizava o conjunto de respostas recebidas ao questionário remetido

por esta Comissão às entidades Nicolinas, relatório esse que fica apenso
à presente acta. ______________________________________________________
Distribuído que foi o referido relatório, entrou-se no segundo ponto da
Ordem de Trabalhos tendo os Comissários compulsado o teor das
respostas recebidas, com o descrito no relatório ora distribuído, tendose seguido uma longa e ampla análise dos pareceres das Instituições
Nicolinas com o intuito de aclarar posições, definir pontos de
concordância e, deste modo, preparar a audição oral. __________________
Concluída que ficou o estudo das propostas e preparada a audição oral
a ocorrer amanhã, o Presidente da Comissão deu por concluído o
segundo ponto da Ordem de Trabalhos, razão pela qual deu por
encerrada a sessão. __________________________________________________
No dia trinta e um de Outubro deste ano de dois mil e oito, pelas 21
horas e quinze minutos, foi reaberta a reunião, estando presentes os
mesmos Comissários e os líderes dos grupos parlamentares municipais
do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social / Partido
Popular, tendo o Presidente da Comissão começado por perguntar se
algum dos presentes tinha alguma questão de última hora que quisesse
ver tratada antes da Audição Oral, e como nenhuma questão foi
apresentada o Presidente da Comissão comunicou estarem reunidas as
condições para se iniciar o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos. _____
O Presidente da Comissão iniciou a Audição Oral às entidades e
Instituições Nicolinas desde logo formulando um agradecimento pela
expressiva adesão ao repto lançado pela Comissão e, tal adesão, era
significativa da importância da matéria em questão. Continuando no
uso da palavra referiu-se à génese da criação desta Comissão bem como
elucidou os presentes acerca dos seus objectivos e da metodologia que
será observada no decorrer da Audição Oral. __________________________
De seguida, e uma vez que estavam presentes todas as Instituições
Nicolinas, cada uma delas foi expondo os seus pontos de vista, as suas
preocupações bem como os seus propósitos. Findo a ronda pela
Instituições entrou-se então num demorado, mas muito profícuo,
espaço de debate sobre a temática das Festas Nicolinas e a sua
classificação pela UNESCO.___________________________________________
Terminado que estava o debate, o Presidente da Comissão reiterou, a
todos os presentes, o seu agradecimento pelo empenho e dedicação a
esta Comissão e às Festas Nicolinas. __________________________________
Finalmente o Presidente da Comissão propôs o agendamento da
próxima reunião, para o dia seis de Novembro, de modo a analisar a
Audição Oral e elaborar o Parecer desta Comissão a remeter à
Assembleia Municipal de Guimarães. _________________________________
E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente acta e eu, José Cardoso de Menezes Couceiro
da Costa, na qualidade de Secretário desta Comissão a subscrevo.______
Guimarães, trinta e um de Outubro de 2008. __________________________

Comissão Especializada,
da Assembleia Municipal de Guimarães,
de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres.
Acta número cinco.
Aos seis de dias do mês de Novembro do presente ano de dois mil e oito
e pelas vinte e uma horas e trinta minutos reuniu, nos Serviços de
Apoio à Assembleia Municipal de Guimarães, sitos ao Palácio de Vila
Flor, a Comissão Especializada, da Assembleia Municipal de
Guimarães, de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos
Livres – a seguir designada apenas por Comissão – por convocatória do
seu respectivo presidente. Assinaram os devidos comprovativos de
presença os deputados municipais José Augusto Ferreira Araújo, em
representação do Partido Socialista, Rui Armindo da Costa Freitas, em
representação do Partido Social Democrata, João Vicente Ribeiro
Salgado, em representação do Centro Democrático Social / Partido
Popular, João da Silva Ferreira, em representação do Bloco de
Esquerda, e ainda António José Teixeira de Sousa, em representação do
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses – Movimento
Reorganizativo do Partido do Proletariado; estiveram também presentes,
e ao abrigo do número dois do artigo quarenta e um do Regimento da
Assembleia Municipal de Guimarães, os deputados André Guimarães
Coelho Lima e Rui Miguel de Meira Barreira, respectivamente líderes
dos grupos parlamentares municipais do Partido Social Democrata e do
Centro Democrático Social / Partido Popular.__________________________
O Presidente da Comissão, o deputado José Augusto Ferreira de Araújo,
deu início à sessão saudando os Comissários e informou a sobre a
Ordem de Trabalhos, a saber:
1º - Análise da Audição Oral do passado dia trinta e um de Outubro.___
2º - Elaboração do Parecer desta Comissão a remeter à Assembleia
Municipal de Guimarães. _____________________________________________
De seguida foi lida e aprovada a acta número quatro desta Comissão. __
Entrou-se então no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos tendo o
Presidente da Comissão realçado que a adesão das Instituições
Nicolinas e a qualidade e extensão das suas intervenções, patenteia o
interesse e relevância que a possível candidatura das Festas Nicolinas a
Património Cultural e Imaterial da Humanidade se reveste. Tomaram
então a palavra cada um dos Comissários para tecer considerações
acerca da forma como se desenrolou a Audição Oral, todas elas
comungando as palavras do Presidente da Comissão.__________________
Terminado este ponto da Ordem de Trabalhos, iniciou-se o segundo
ponto da respectiva Ordem de Trabalhos tendo a Comissão encetado
um debate acerca da orientação e teor do Parecer a remeter à
Assembleia Municipal de Guimarães. Terminado este debate e dado a
minúcia e particularidade de alguns temas, por unanimidade foi
indigitado o deputado municipal, André Guimarães Coelho Lima, para
proceder a redacção do Parecer a que esta Comissão está obrigada, nos

termos regimentais, a remeter à Assembleia Municipal de Guimarães.
Tomou então a palavra o deputado André Coelho Lima dizendo que
aceitava a incumbência e, paralelamente, agradecia a todos os
Comissários a confiança que lhe é depositada para a redacção de tão
significativo documento._______________________________________________
A terminar o Presidente da Comissão agendou, para o próximo dia treze
de Novembro, nova reunião desta Comissão para analisar a proposta de
Parecer redigida pelo deputado André Coelho Lima. ____________________
E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente acta e eu, José Cardoso de Menezes Couceiro
da Costa, na qualidade de Secretário desta Comissão a redigi a
solicitação expressa do Presidente da Comissão e de acordo com o seu
relato e anotações, e, assim, com confiança, a subscrevo._______________
Guimarães, sete de Novembro de 2008. _______________________________

Comissão Especializada,
da Assembleia Municipal de Guimarães,
de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres.
Acta número seis.
Aos treze dias do mês de Novembro do presente ano de dois mil e oito e
pelas vinte e uma horas e trinta minutos reuniu, nos Serviços de Apoio
à Assembleia Municipal de Guimarães, sitos ao Palácio de Vila Flor, a
Comissão Especializada, da Assembleia Municipal de Guimarães, de
Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres – a seguir
designada apenas por Comissão – por convocação do seu respectivo
presidente. Assinaram os devidos comprovativos de presença os
deputados municipais José Augusto Ferreira Araújo, em representação
do Partido Socialista, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, em
representação do Partido Social Democrata, Rosa Manuela Mota
Guimarães, em representação da Coligação Democrática Unitária, João
Vicente Ribeiro Salgado, em representação do Centro Democrático
Social / Partido Popular, João da Silva Ferreira, em representação do
Bloco de Esquerda, e ainda António José Teixeira de Sousa, em
representação do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses –
Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado; estiveram
também presentes, e ao abrigo do número dois do artigo quarenta e um
do Regimento da Assembleia Municipal de Guimarães, os deputados
André Guimarães Coelho Lima e Rui Miguel de Meira Barreira,
respectivamente líderes dos grupos parlamentares municipais do
Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social / Partido
Popular.______________________________________________________________
O Presidente da Comissão, o deputado José Augusto Ferreira de Araújo,
deu início à sessão saudando os Comissários e lendo a respectiva
Convocatória e Ordem de Trabalhos. De seguida procedeu-se à
designação do Secretário e, de acordo com previsto, ficou a ocupar o
dito cargo o deputado José Cardoso de Menezes Couceiro da
Costa.________________________________________________________________
Foi lida e aprovada a acta número cinco da Comissão. _________________
Entrou-se então no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos tendo o
Presidente da Comissão informado que tinha dado entrada nos serviços
da Assembleia Municipal, tal qual tinha ficado definido na última
reunião desta Comissão, uma proposta, redigida pelo deputado
municipal André Guimarães Coelho Lima, sobre o parecer desta
Comissão, relativamente à candidatura das “Festas Nicolinas” a
património cultural e imaterial da humanidade, proposta essa
entretanto distribuída a todos os membros desta Comissão. Iniciou-se
então a análise do já aludido documento que, em virtude da sua
extensão e profundidade, proporcionou uma aturada reflexão sobre o
seu conteúdo tendo vários Comissários sugerido alterações pontuais
que, depois de dissecadas, foram aprovadas e incluídas no texto final da
“Proposta de Parecer”._________________________________________________

De seguida o Presidente da Comissão pôs à votação a “Proposta de
Parecer” que obteve a unanimidade dos votos. ________________________
Tomou então a palavra o Presidente da Comissão para enaltecer o
trabalho desenvolvido pelo Deputado André Coelho Lima no que foi
secundado pelos restantes Comissários._______________________________
Terminado que estava o período de análise e aprovação determinou o
Presidente da Comissão que, os serviços de apoio a esta Comissão,
remetam, ao Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, o
documento ora aprovado e agora intitulado “ Proposta de Parecer da
Comissão Especializada, da Assembleia Municipal de Guimarães, de
Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres sobre a
candidatura das Festas Nicolinas a Património Cultural e Imaterial da
Humanidade ”. _______________________________________________________
E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente acta e eu, José Cardoso de Menezes Couceiro
da Costa, na qualidade de Secretário desta Comissão a subscrevo.______
Guimarães, treze de Novembro de 2008. _______________________________

