
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

De acordo com declarações da Associação de Estudos do Alto Tejo, no passado mês de janeiro,

foi destruída uma antiga mina de ouro romana, situada no concelho de Vila Velha de Ródão,

devido a trabalhos de plantio de eucaliptos.

A mina situa-se num local de elevada importância arqueológica de acordo com o atual Plano

Diretor Municipal de Vila Velha de Ródão e foi identificada como bem arqueológico na segunda

metade dos anos 70 e encontra-se registada no Portal do Arqueólogo da Direção Geral do

Património Cultural.

Assim, este sítio arqueológico assume especial relevância patrimonial beneficiando de

protecção. Pelo que, os trabalhos de florestação do sítio da Cova da Moura, no Fratel não

podiam nem deviam ter sido realizados sem curar de preservar o respectivo património

arqueológico e cultural.

Nestes termos, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, os deputados do

Partido Social Democrata, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Governo, e

em particular à Senhora Ministra da Cultura, por intermédio de Vossa Excelência, nos

termos e fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 - Quais as medidas que o Ministério da Cultura tenciona adotar para reparar os danos

provocados a este bem arqueológico?

2 - Tenciona accionar todos os meios ao seu alcance, designadamente solicitar às

instâncias judiciais as respectivas responsabilidades civis e criminais dos autores?

3 - Bem como, solicitar informação à Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão no

respeitante à violação do respectivo PDM?
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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