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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais 

CAPÍTULO IX

Outras disposições

Artigo 150.º - A

Criação do Museu Nacional dos Descobrimentos

Em 2023 o Governo dá início à criação do Museu Nacional dos Descobrimentos, por 

forma a enaltecer e dar a conhecer a história de Portugal e dos portugueses. 

Nota Justificativa:

Os dias que correm são cada vez mais marcados pela disseminação da cultura “woke”. 

Uma cultura profundamente intolerante. Toda esta dita cultura é consequência de anos 

de proliferação de ideias socialistas-marxistas, que utilizam como base o revisionismo 

histórico. Porém, a melhor arma para se combater tais extremismos de esquerda passa 

justamente pela defesa e promoção da história, cultura e identidade de uma Nação. O 

conhecimento é e será sempre a melhor arma contra qualquer tipo de desinformação.

Ora, Portugal é uma Nação quase milenar, detentora de uma história única e mítica. 

Preservar a nossa identidade, promover e defender o nosso passado é a solução para 

combater o globalismo social que ataca sem pudor algum as fronteiras nacionais, 
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exatamente por não encontrar resistência nas identidades locais e nacionais, algo que 

tem de ser alterado.

Os últimos anos têm sido marcados por ataques perpetrados por grupos extremistas, 

como exemplos de tais crimes lembramo-nos da vandalização à estátua do Padre 

António Vieira e também ao Padrão dos Descobrimentos, entre outros. Crimes que 

lesam a honra e história de Portugal, realizados por imbecis e ignorantes. 

A resposta a ser dada não pode passar somente pela condenação destes atos e limpeza 

dos monumentos, a resposta tem de passar tal como já referido, por uma promoção da 

história, cultura e conhecimento. 

Assim sendo, a criação do Museu Nacional dos Descobrimentos é essencial para 

combater aqueles que pretendem apagar ou alterar a história, expressando desta forma 

o orgulho na nossa identidade e passado histórico, do qual não nos envergonhamos, 

mas sim que nos distingue e representa aquilo por que somos reconhecidos, uma Nação 

com uma histórica única e quase milenar, que deu a conhecer o mundo ao mundo. 

São Bento, 10 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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