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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 974/XIV/2.ª

Sé Patriarcal de Lisboa – Recomenda divulgação integral dos pareceres e projetos relativos 

às obras de Recuperação e Valorização em curso e a salvaguarda da segurança estrutural

No decorrer dos trabalhos das “Obras de Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de 

Lisboa - Instalação do Núcleo Arqueológico e Recuperação dos Claustros inferior e superior”

vieram a público denúncias do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, da Associação 

dos Arqueólogos Portugueses e de diversos profissionais do meio. Afirmavam que perante a 

descoberta de novos e relevantes vestígios da antiga mesquita principal de Lisboa nos 

claustros da Sé, a DGPC dava ordem para que estes fossem desmontados por interferirem 

com o projeto arquitetónico em curso.

A obra, adjudicada pelo Cabido da Sé Metropolitana de Lisboa, iniciou em 2018, com base 

num projeto, aprovado pela DGPC em maio de 2017, de autoria do Arquiteto Adalberto 

Dias. O projeto tinha por objetivo principal a construção de um espaço museológico e cripta 

arqueológica, a reposição do pátio do jardim do claustro, e a conservação e restauro das 

capelas e claustro inferior e superior. 

No decorrer da obra, os vestígios arqueológicos postos a descoberto constituíram um 

primeiro pedido de revisão do projeto inicial, com o objetivo de integrar as descobertas no 

programa museológico das ruínas arqueológicas identificadas na década de 90 no subsolo 

do claustro da Sé de Lisboa.

Em agosto de 2019, foi aprovado, pela DGPC, o projeto de alterações do núcleo 

museológico projetado para o Claustro da Sé de Lisboa, de forma a integrar um conjunto de 

vestígios arqueológicos possivelmente relacionados com a mesquita aljama de Lisboa.

No decorrer das denuncias, a obra parou e foram requisitados diversos pareceres para aferir 

tanto o valor arqueológico dos vestígios como a segurança estrutural da Sé em resultado 

das escavações. 
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Da avaliação da segurança estrutural solicitada, o LNEC alertou para a urgência da 

finalização da estrutura projetada, para garantir a necessária estabilidade e integridade da 

Sé que, atualmente, se encontra em risco, apresentando uma vulnerabilidade sísmica 

excessiva.

Dos pareceres arqueológicos, a DGPC pediu ao Conselho Nacional de Cultura uma posição à 

qual se vincularia. 

Com base nos pareceres arqueológicos e, tendo em vista o parecer do LNEC, o CNC 

pronunciou-se recomendando a salvaguarda dos vestígios que considerou serem de uma 

enorme relevância, apesar de não existir evidência definitiva que pertençam à antiga 

mesquita. 

Na sequência deste parecer, foi solicitada à equipa projetista a alteração do projeto com 

vista à integração das estruturas arqueológicas em causa.

Considerado tanto o natural interesse público no decorrer dos trabalhos desta obra 

incindindo sobre um dos nossos mais notáveis Monumentos Nacionais como a capacidade 

deste património único para evidenciar o palimpsesto de sobreposição de séculos e de 

culturas sobre o qual se constrói a identidade de Lisboa, neste momento, é de sublinhar a 

importância de enriquecer o debate público, introduzindo rigor e informação. 

Neste enquadramento, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, 

o Grupo Parlamentar do PSD propõe que a Assembleia da República recomende ao 

Governo que:

1. Divulgue na integra: (1) os pareceres e estudos arqueológicos relativos à obra da Sé 

de Lisboa; (2) o parecer do LNEC, projetos e levantamentos de estruturas relativos 

à atual resistência sísmica da Sé e (3) as várias fases de revisão do projeto de 
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arquitetura, incluindo as linhas orientadoras que norteiam a revisão de projeto 

agora em curso;  

2. Garanta que estão asseguradas as condições de segurança estrutural da Sé de 

Lisboa enquanto os trabalhos de obra aguardam o desenvolvimento e redefinição 

do projeto de arquitectura.
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