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RELATÓRIO DE AUDIÇÃO

Entidade:

Ricardo Jorge Pedro Sarmento

Recebido por: Deputados Susana Lamas e Carlos Silva (PSD), Jorge Campos (BE) e
Ana Mesquita (PCP)
Assunto:

Petição n.º 150/XIII (1.ª) - «Portugal também para os portugueses»

Exposição: A Senhora Deputada Susana Lamas (PSD) deu as boas-vindas ao subscritor
da petição n.º 150/XIII (1.ª), Ricardo Jorge Pedro Sarmento, que iniciou a sua intervenção
sublinhando que, em termos culturais, Lisboa é hoje uma cidade incomportável para se
viver porque é muito cara.
Sendo engenheiro informático de profissão, viaja muito, aproveitando essas ocasiões para
fazer uma análise comparativa entre os preços que se praticam nas cidades europeias,
designadamente Paris, e em Portugal, tendo chegado à conclusão de que os preços que
se cobram nos museus portugueses são incompreensivelmente caros e que o País está
muito mais virado para as pessoas de fora, os turistas, do que para os seus residentes, o
que lamenta verdadeiramente.
Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Jorge Campos (BE), Ana Mesquita (PCP)
e Carlos Silva (PSD), que agradeceram a exposição, teceram alguns comentários,
designadamente sobre o direito à fruição cultural consagrado no artigo 78.º da
Constituição da República Portuguesa e a necessidade de estimular os cidadãos
portugueses para a defesa do seu património cultural.
Referiram-se também aos preços elevados praticados, embora tenham frisado que há
descontos para famílias e grupos e até acessos gratuitos em determinados dias do mês.
No final, Ricardo Jorge Pedro Sarmento agradeceu a oportunidade que lhe foi concedida
para expor aquilo que considera ser uma dificuldade sentida por muitos cidadãos
portugueses ao não poder disfrutar do seu património.
A Senhora Deputada Susana Lamas (PSD) agradeceu a exposição e esclareceu que da
presente audição seria lavrado 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.
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A gravação áudio encontra-se disponível na página internet da Comissão.

Palácio de São Bento, 13 de outubro de 2016
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