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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD tomaram a iniciativa de apresentar o 

projeto de resolução n.º 1566/XIII/3.ª - Recomenda ao Governo que dê 

continuidade às Obras de Restauro do Mosteiro de Santa Maria de Semide -, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da 

Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes 

dos Deputados) do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 3 de maio de 2018, tendo 

sido admitida e baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto no dia 4 de maio. 

 

3. A discussão da iniciativa ocorreu na reunião da Comissão do dia 14 de junho de 

2018. 

 

4. A Senhora Deputada Fátima Ramos (PSD) apresentou o projeto de resolução n.º 

1566/XIII/3.ª, referindo, em síntese, que o Mosteiro de Santa Maria de Semide foi 

fundado em 1154, é um mosteiro que tem uma característica peculiar porque é um 

mosteiro com vida, é um mosteiro que acolhe no seu seio cursos de formação 

profissional e um lar de infância e juventude. 

 

5. Disse que este mosteiro ao longo dos tempos foi tendo algumas obras de restauro. 

No final dos anos 90 foi elaborado um projeto para o restauro daquele mosteiro, um 

projeto de arquitetura e um programa de utilização para o mesmo mosteiro, estava 

na altura previsto que essas obras seriam feitas de forma faseada para que fosse 

mais fácil o pagamento das mesmas.  

 

6. Nos anos 2002, 2005 existiram obras de restauro numa das alas que depois não 

tiveram continuidade. Mais tarde foram realizadas algumas obras no pátio do 

mosteiro. Em 2013, o claustro teve obras de restauro que foram concluídas em 

2015. 
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7. Frisou a importância de dar continuidade às obras da ala que teve obras no início 

dos anos 2000 mas que não foram concluídas. 

 

8. A Senhora Deputada Carla Sousa (PS) mencionou, em síntese, que o Grupo 

Parlamentar do PS concorda com a recomendação que é feita ao Governo dando 

conta da continuidade das obras.  

 

9. Disse que depois de 2015, numa primeira proposta do mapeamento do Programa 

do Centro 2020 foram incluídas as obras destinadas a dar continuidade às já 

realizadas, mas a verdade é que, não sendo este um monumento nacional e não 

sendo património da UNESCO, elas não foram incluídas. Portanto, o Grupo 

Parlamentar do PS está a tentar perceber como é que se pode encaixar aquelas 

obras num próximo programa. 

 

10. Referiu também que a Direção Regional do Centro elaborou um projeto de 

arquitetura de reabilitação das áreas remanescentes, que está neste momento 

quase concluído. 

 

11. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) mencionou que este é um monumento 

classificado como um imóvel de interesse público. Apesar de não estar classificado 

como monumento nacional. 

 

12. A descrição que é feita no projeto de resolução em apreciação ilustra, de uma 

maneira muito evidente, o próprio processo de desestruturação de toda a tutela ao 

nível do património cultural e a confusão que acabou por ser gerada por via de 

programas sistemáticos que resultaram na redução de trabalhadores, na 

concentração de organismos, em fusões injustificadas e confusões diversas que 

depois geraram problemas ao nível da tutela e da gestão do património cultural. 

 

13. Salientou que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha as preocupações em 

relação à salvaguardada em geral do património cultural edificado do país. 
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14. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível nos projetos de 

resolução referidos, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, em 14 de junho de 2018 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

(Edite Estrela) 


