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RELATÓRIO DE AUDIÇÃO

Entidade:

Fernando Pereira Correia

Recebida por: Deputados Maria Augusta Santos (PS), Pedro Pimpão (PSD), Jorge
Campos (BE) e Ana Mesquita (PCP)
Assunto:

Petição n.º 147/XIII (1.ª) - Pretende que a calçada portuguesa seja
elevada a Património Imaterial da Humanidade

Exposição: A Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) deu as boas-vindas ao
subscritor da petição n.º 147/XIII (1.ª), bem como a Frederico Correia que o acompanhava,
a quem deu de imediato a palavra para expor o objeto da petição e os fundamentos que o
levaram a fazer essa apresentação.
Fernando Pereira Correia iniciou a sua exposição sublinhando exercer a profissão desde
os seus 14 anos, após ter frequentado um curso de formação de calceteiros na Câmara
Municipal de Tarouca.
Sendo, sem dúvida, um símbolo nacional de grande valor patrimonial, propõe que a
calçada portuguesa seja elevada a Património Imaterial da Humanidade para que possa
ser salvaguardada e preservada. Disse ser este um trabalho artístico que a todos enche de
orgulho e que, para além de Portugal ser o único país com este tipo de calçada, que se
caracteriza por apresentar uma enorme diversidade de desenhos e cores e que é muito
apreciada pelos turistas que nos visitam diariamente, se encontra presente em todas as
nossas vilas e aldeias, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e espalhada em
cinco Continentes.
Reportou-se igualmente à necessidade de investir em escolas de calceteiros, não só para
preservar o património existente, mas também para que esta tradição, tipicamente
portuguesa e que muito engrandece o País, não caia em desuso e permita levar o nome
de Portugal além-fronteiras.
Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Jorge Campos (BE), Ana Mesquita (PCP)
e Maria Augusta Santos (PS), que agradeceram a exposição, teceram alguns comentários
e colocaram algumas questões.
No final, Fernando Pereira Correia apelou, mais uma vez, a todos os Senhores Deputados
para defenderem aquilo que faz parte da história de Portugal, propondo a elevação da
calçada portuguesa a Património Imaterial da Humanidade.
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A Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) agradeceu a exposição e esclareceu que
da presente audição seria lavrada um relatório e que ela própria, como Deputada Relatora,
apresentaria um relatório final sobre a petição em causa, que posteriormente seria
apreciado e votado em reunião da Comissão, dando assim dele conhecimento a todos os
grupos parlamentares.
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página
internet da Comissão.

Palácio de São Bento, 28 de setembro de 2016

A assessora

2

