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Introdução 

A petição n.º 491XIII (3.ª) deu entrada na Assembleia da República em 17 de março de 

2018, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para 

apreciação, no dia 23 de março de 2018, por despacho do Senhor Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Deputado José Manuel Pureza. 

 

I. A petição 

 

1. O peticionário refere que a Inquisição vigorou “em Portugal durante quase três séculos”, 

sendo que “Uma das principais razões para o esquecimento ou mitigação das vítimas da 

Inquisição foi a sua exclusão pela ditadura portuguesa” e que, “Na verdade, foram cerca 

de 45.000 os processos dos vários tribunais da Inquisição”, e que, considerando as suas 

ramificações, terão ascendido “a centenas de milhares o número das vítimas.” 

 

2. Por considerar ser tempo de assumir “o papel negativo da Inquisição em Portugal e nas 

ex-colónias, especialmente o Brasil, e honrar e preservar a memória de centenas de 

milhares de portugueses que sofreram, direta ou indiretamente, a sua perseguição, 

propõe-se: 

1) “A instalação de um Memorial às Vítimas da Inquisição frente ao Teatro Nacional 

D. Maria II, local onde funcionou o tribunal da Inquisição de Lisboa”; 

2) “A criação do Dia da Memória das Vítimas da Inquisição a 23 de maio, 

invocando o estabelecimento da Inquisição em Portugal pela bula papal “Cum 

ad nil magis” em 23 de maio de 1536”. 

 

II. Enquadramento Factual 

 

1. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria. 

 

III. Enquadramento Legal 

 

2. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os 

subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no 
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artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LEDP, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho.  

 

3. Relativamente ao objeto da petição, “Criação do Dia da Memória das Vítimas da Inquisição”, 

importa referir que a criação de dias nacionais é, em regra, objeto de criação por via de 

resolução, quer da Assembleia da República quer da Presidência do Conselho de Ministros 

(artigo 166.º da Constituição da República Portuguesa). 

 

4. Dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se que não se 

verificam razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º da LEDP –, pelo 

que se propõe a admissão da petição. 

 

IV. Proposta de Tramitação 

 

1. No que respeita aos trâmites legais, propõe-se a admissão da petição. 

2. Admitida a petição, e uma vez que esta se demonstra subscrita por 1 peticionário: 

a. Não existe a obrigatoriedade de nomeação de Deputado relator (artigo 17.º, n.º 5 da 

LEDP);  

b. Não é obrigatória a audição do peticionário perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1, da 

LEDP); 

c. Não é obrigatória a sua apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da LEDP), nem 

a sua publicação no Diário da Assembleia da República (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem); 

3. Sugere-se que, no final, e como providência julgada adequada, a Comissão pondere a 

remessa de cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao 

Governo, para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 19.º 

da LEDP; 

4. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da data da 

sua admissão, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da Assembleia da 

República, em cumprimento do estabelecido no n.º 9 do artigo 17.º da citada Lei. 

 

Palácio de S. Bento, 9 de abril de 2018 

 

A assessora da Comissão 

 

Inês Maia Cadete 
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