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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Mosteiro de Alcobaça é um dos monumentos mais importantes do país encontrando-se

classificado como Monumento Nacional e como zona especial de proteção. É ainda considerado

pelo UNESCO, desde 1989, Património Mundial da Humanidade.

Chegou ao conhecimento dos Deputados do Grupo Parlamentar do PS, eleitos pelo círculo de

Leiria, notícia de uma intervenção numa das escadarias do Mosteiro que, a juntar a

preocupações entretanto manifestadas sobre as restantes intervenções, nos suscitam sérias

preocupações e dúvidas que aqui queremos expressar.

A par destas intervenções tivemos ainda conhecimento do Relatório de 2020 do ICOMOS

(entidade consultiva da UNESCO), que recomendava a suspensão das obras que decorrem com

vista à construção de um hotel, uma vez que as mesmas poderiam colocar em causa a

classificação de Património Mundial.

Assim, e nos termos regimentais, os deputados abaixo identificados vem por este meio

questionar a senhora Ministra da Cultura para que possa esclarecer:

1 – O motivo e a natureza das intervenções em curso na escadaria do Mosteiro e se as mesmas

colocam em causa a riqueza patrimonial do Monumento;

2 – Se a intervenção agora concretizada na escadaria é de natureza irreversível;

3 – Que medidas implementou o Ministério da Cultura no sentido de responder às

recomendações do ICOMOS no sentido de evitar que o Mosteiro de Alcobaça possa perder a

Classificação de Património Mundial.

Palácio de São Bento, 12 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

SARA VELEZ(PS)

RAUL MIGUEL CASTRO(PS)



Deputado(a)s

ELZA PAIS(PS)

JOÃO PAULO PEDROSA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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