
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando:

1. Que a muralha Medieval de Guimarães é uma marca histórica emblemática da Cidade de

Guimarães;

2 . Que o Centro Histórico de Guimarães foi inscrito como Património Mundial pela UNESCO em

2001;

3. A importância de Guimarães na afirmação da independência nacional e da língua Portuguesa

no século XII;

4. Que a Torre da Alfândega junto à Praça do Toural, sendo o elemento mais a Sul da muralha

é, simultaneamente, um dos ícones da Cidade de Guimarães com a sua inscrição “AQUI

NASCEU PORTUGAL” e uma marca distintiva do país;

5. A importância decisiva do Turismo cultural no desenvolvimento regional e nacional;

6. Que foi publicamente divulgado nos órgãos de comunicação social que a Torre da Alfândega

havia sido vendida em agosto de 2014, por € 190.000 a um particular, sem que a Câmara

Municipal de Guimarães exercesse o seu direito de preferência;

7. Que o Estado Central possui e administra o Castelo de Guimarães em benefício do público e

das populações;

Face a esta deliberada ausência de vontade da Câmara Municipal de Guimarães em exercer o

seu direito de preferência, sem que sejam conhecidos os fundamentos objetivos que estiveram

na base dessa tomada de decisão, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis,

vimos requerer ao Senhor Ministro-Adjunto e ao Senhor Ministro da Cultura, os seguintes

documentos:



1.-O parecer da Direção Regional da Cultura do Norte relativo a esta transação, bem como

todas as informações técnicas e todos os despachos produzidos pelos diferentes técnicos e

chefias dos serviços que se pronunciaram internamente, na então Secretaria de Estado da

Cultura.

2. – A correspondência entre os diferentes serviços tutelados pelo atual Ministério da Cultura

com a Câmara Municipal de Guimarães relativa ao exercício de preferência sobre a aquisição da

Torre da Alfandega.

Palácio de São Bento, 14 abril 2016

Palácio de São Bento, quarta-feira, 18 de Maio de 2016

Deputado(a)s

EMÍDIO GUERREIRO(PSD)

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

JOEL SÁ(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

LAURA MONTEIRO MAGALHÃES(PSD)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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