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Ofício n.º 97/12.ª-CCCJD/2017      28.junho.2017 

 

Assunto: Petição n.º 331/XIII (2.ª) - Solicita a destituição da direção do Convento de 

Cristo 

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 17.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, informo 

V.Ex.ª. que a Petição n.º 331/XIII (2.ª) - Solicita a destituição da direção do Convento 

de Cristo - foi indeferida por unanimidade na reunião da Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto realizada no dia 28 de junho de 2017.  

 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Comissão 

 

(Deputada Edite Estrela) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13012
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13012
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Petição n.º 331/XIII (2.ª) 

 

ASSUNTO: Solicita a destituição da direção do Convento de Cristo 

Entrada na AR: 2 de junho de 2017 

N.º de assinaturas: 1 

1.º Peticionário: Ricardo Filipe Pais Parente  
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Introdução 

 

A petição n.º 331/XIII (2.ª) deu entrada na Assembleia da República em 2 de junho de 2017, 

por via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, 

para apreciação, no dia 7 de junho, por despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Deputado José Manuel Pureza. 

 

 

I. A petição 

 

 O peticionário solicita à Assembleia da República que averigue os recentes 

acontecimentos ocorridos no Convento de Cristo, em Tomar, que levaram à deterioração 

irreversível de algumas das suas estruturas; 

 Pede ainda a correspondente responsabilização pela origem desses atos da atual 

direção do Convento de Cristo e a sua exoneração, que considera incompetente para 

executar a tarefa que lhe foi confiada de preservar e valorizar tão importante património 

cultural e histórico.  

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o 

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9.º 

da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foi localizada nenhuma 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria.  

3. A matéria peticionada insere-se no âmbito das competências do Governo, não tendo a 

Assembleia da República competência para exonerar um diretor de um museu. 

4. Nesse sentido, não existindo a possibilidade legal de a Assembleia da República 

exonerar um diretor de um Museu, uma vez que a entidade com competência para o fazer é 

o Governo, a petição deve, nos termos do artigo 12.º da RJEDP, ser liminarmente 

indeferida. 

5. Registe-se também que os pressupostos da petição em si encontram-se 

ultrapassados, na medida em que, na audição regimental ocorrida no dia 6 de junho de 2017 

na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o Senhor Ministro da Cultura 

afirmou que já se encontra em curso um inquérito sobre a matéria, que tem de estar 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13012
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
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concluído num prazo de 20 dias. Disse também o Senhor Ministro que do primeiro exame 

feito pela equipa técnica da Direção-Geral do Património Cultural, que tutela o Convento, 

«há apenas algumas telhas e alguns fragmentos danificados 

6. Neste sentido, propõe-se o indeferimento liminar da petição. 

 

III. Conclusão 

 

1. Propõe-se o indeferimento da petição nos termos do n.º 3 do artigo 17.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição 

2. Propõe-se igualmente que se dê conhecimento do seu indeferimento a Sua Excelência o 

Senhor Presidente da Assembleia da República e ao peticionário, nos termos do n.º 4 do 

artigo 17.º da Lei do Exercício do Direito de Petição 

 
 

Palácio de S. Bento, 20 de junho de 2017 

 

 

A assessora da Comissão, 
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