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Projeto de Resolução n.º 1118/XIII

Recomenda ao Governo que adote as medidas que possam dar

resposta ao estado de abandono e de degradação da Villa Romana

da Nossa Senhora da Tourega

A Villa Romana de Nossa Senhora da Tourega, classificada como sítio de 

interesse público desde 2012, está localizada na União das Freguesias de 

Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe, no concelho e 

distrito de Évora e representa mais um exemplo da inegável riqueza de 

vestígios romanos existentes nesta cidade.

Localizada perto da estrada que ligava "Ebora" (Évora) a "Salacia" (Alcácer do 

Sal), a Villa Romana da Tourega para além de habitação rural tinha também um 

complexo termal e, ocuparia, já no século IV, uma área de cerca de 500 m2,

com termas duplas, para ambos os sexos, com salas e tanques de banhos frios 

e quentes. 

Face à importância histórica e patrimonial da Villa Romana da Nossa Senhora 

da Tourega, dotada de significativos vestígios arqueológicos, bem como a de 

outros monumentos localizados nas suas proximidades, é de lamentar a falta 

de preservação e o estado de abandono deste património que importa 

salvaguardar.

Os acessos públicos encontram- se degradados, assim como a sinalética de 

informação junto aos monumentos, não existe vigilância e são graves os 
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problemas de conservação das estruturas do monumento público Villa Romana 

da Nossa Senhora da Tourega.

Face ao exposto, e nos termos das disposições legais e regimentais 

aplicáveis, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD apresentam o 

presente Projeto de Resolução:

A Assembleia da República resolve, nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 

166.º da Constituição da República Portuguesa, recomenda ao Governo,

1. A adoção de medidas que possam dar resposta ao estado de abandono e 

de degradação do monumento e vestígios da Villa Romana da Nossa 

Senhora da Tourega;

2. A realização de obras de regularização dos caminhos de acesso ao

referido monumento, em conjunto com as autarquias;

3. O desenvolvimento de uma estratégia de valorização turística do 

referido monumento, em conjunto com outros monumentos da mesma 

época / civilização.

Assembleia da República, 15 de novembro de 2017

Os Deputados,

António Costa da Silva

Sérgio Azevedo

Pedro Pimpão
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Susana Lamas

Helga Correia

Joel Sá

Emídio Guerreiro

Margarida Mano

Berta Cabral

José Silvano

António Ventura

Álvaro Batista

Fátima Ramos


