
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 

Foi demolido o “Tinte Velho”, o último exemplar das primitivas oficinas de tinturaria instaladas na

Ribeira da Goldra, na Covilhã.

No ano 2000, por proposta do Grupo de Inventário do Património Industrial da Covilhã foi

iniciado o processo de classificação do “Conjunto Industrial da Fonte do Lameiro”, como Imóvel

de Interesse Público, o qual integrava este espaço.

No entanto este procedimento não foi concluído, tendo caducado. Nesta sequência, a Direção

Regional de Cultura do Centro propôs em 17 de fevereiro de 2015 que se considerasse a

classificação do conjunto como Conjunto de Interesse Municipal, tendo a Direção Geral de

Património Cultural, com base em parecer técnico favorável, dado conhecimento à Câmara

Municipal da Covilhã, do despacho de concordância com esta proposta, em 13 de maio de 2020.

Segundo os responsáveis do Museu dos Lanifícios «A destruição recente do “Tinte Velho”,

também conhecido como a “Tinturaria do Ranito”, é uma perda irreparável para a história da

Covilhã e para a compreensão do desenvolvimento técnico e industrial dos lanifícios na cidade e

região». O Museu dos Lanifícios lamenta que este imóvel não tenha sido atempadamente

protegido e alerta para a urgência de serem implementadas rigorosas medidas de salvaguarda

do património industrial da Covilhã.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério da Cultura, que nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

1 - Reconhecendo a Direção Regional de Cultura do Centro e a Direção Geral de Património

Cultural a importância da salvaguarda do “Tinte Velho”, por que razão o Governo não tomou as

medidas necessárias para proteger este imóvel e impedir a sua demolição?

2 – Considerando a importância da preservação do património industrial da Covilhã, assim como

a memória histórica a ele associado, para a cidade e para a região, que diligências pretende o



Governo adotar para o salvaguardar para o futuro?

Palácio de São Bento, 15 de abril de 2021

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

ANA MESQUITA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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