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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar Os Verdes tomaram a iniciativa de 

apresentar o Projeto de resolução n.º 992/XIV/2.ª (Os Verdes) - Preservação e 

requalificação do Aqueduto de Santo Antão do Tojal, no concelho de Loures -, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da 

Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes 

dos Deputados) do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 19 de fevereiro de 2021, 

tendo sido admitida e baixado à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 22 do 

mesmo mês. 

 

3. A discussão da iniciativa ocorreu na reunião da Comissão de Cultura e 

Comunicação do dia 9 de março de 2021. 

 

4. A Senhora Deputada Mariana Silva (Os Verdes) apresentou a iniciativa, referindo, 

em síntese, que o Aqueduto de Santo Antão do Tojal, no concelho de Loures, foi 

construído em 1728, pelo arquiteto italiano Antonio Canevari, tendo sido 

considerada na altura uma obra extremamente importante para o desenvolvimento 

desta localidade, uma vez que a sua construção visou principalmente alimentar a 

Fonte Palácio, mas também fornecer água à Quinta do Patriarca e à população de 

Santo Antão do Tojal. Com uma extensão de cerca de dois quilómetros, assente 

em mais de 90 arcos, é um exemplar importante da arquitetura civil barroca de 

Santo Antão do Tojal. 

 

5. Disse também que este Monumento de Interesse Público incorpora também um 

conjunto de outros edifícios, como a Praça Monumental, espaço que engloba o 

Palácio da Mitra, a Fonte Palácio, a Igreja Matriz, dois Chafarizes, o Portão de 

entrada e toda a área murada da antiga Quinta do Patriarca. 

 

6. Sublinhou que este aqueduto encontra-se num estado de pré-ruína e até ao dia de 

hoje nada mais foi feito no sentido da sua preservação e requalificação e saí, 

perante o valor que o aqueduto setecentista representa, o Partido Ecologista Os 

Verdes considera que importa garantir a sua valorização, preservação e 

requalificação, não permitindo que se continue a degradar e, nesse sentido, pela 
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presente iniciativa Os Verdes vêm recomendar ao Governo que desenvolva as 

diligências necessárias com vista à preservação e requalificação do Aqueduto de 

Santo Antão do Tojal, no concelho de Loures, e apresente a calendarização 

prevista para as obras de preservação e requalificação deste monumento. 

 

7. A Senhora Deputada Rosário Gamboa (PS) referiu que o Grupo Parlamentar do 

PS subscreve a iniciativa apresentada, na medida em que este é de facto um 

monumento que tem de ser preservado e que faz parte dum conjunto de 

equipamentos e enquanto monumento de interesse público deve ser preservado, 

sublinhando, no entanto, o facto de entre 1991 e 2000 terem sido realizadas obras 

pela antiga Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, tendo uma parte 

do troço sido recuperado na altura havido a preocupação de salvaguardar a zona 

envolvente no sentido de acautelar as suas zonas verde. 

 

8. A Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias (BE) reportou-se à relevância de todo 

este património, que importa preservar, na medida em que é um monumento que 

se encontra extremamente degradado, sendo extremamente importante alertar o 

Ministério da Cultura para esta situação e para a necessidade de se proceder à 

sua urgente requalificação. 

  

9. O Senhor Deputado Alexandre Poço (PSD) disse que o Grupo Parlamentar do 

PSD acompanha a iniciativa apresentada e que, nesse sentido, votará a seu favor, 

sublinhando também de uma forma muito crítica a atuação do Ministério da Cultura 

e a sua incapacidade de cumprir aquilo que lhe compete. Frisou que não se pode 

desligar a situação deste Aqueduto daquilo que se passa na realidade que 

caracteriza hoje o nosso património cultural, fazendo o Grupo Parlamentar do PSD 

uma leitura muito crítica da atuação do Ministério da Cultura, que tem evidenciando 

grandes dificuldades na preservação do património cultural e dos monumentos de 

interesse público, sendo notória a sua incapacidade em cumprir as suas 

responsabilidades no âmbito da conservação e restauro do património cultural. 

 

10. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) disse que o Grupo Parlamentar do PCP 

votará a favor da iniciativa em análise, sendo evidente a relevância de que se 

reveste todo este património no concelho de Loures e em todo o País. Sublinhou 
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que para o Grupo Parlamentar do PCP a recomendação apresentada pelo Os 

Verdes é bastante razoável e daí concordar com a sua apresentação. 

 

11. A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) disse que a iniciativa apresentada 

é suficientemente autoexplicativa e bem fundamentada e que, embora nos dias de 

hoje o Aqueduto não tenha valor funcional, tem um valor patrimonial incalculável 

que importa preservar. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do CDS-PP 

acompanha a iniciativa apresentada e votará a seu favor. 

 

12. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível nos projetos de 

resolução referidos, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, em 9 de março de 2021 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

(Ana Paula Vitorino) 


