
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 que:

As ruínas de Miróbriga, em Santiago do Cacém, são um importante testemunho da História da

localidade e do país, sendo parte integrante da Estação Arqueológica de Miróbriga.

As características e traços arquitetónicos das ruínas denunciam uma ocupação entre o século I

e o IV, assentando a urbe latina sobre um povoado da Idade do Ferro, pelo que é de elementar

interesse a promoção e a divulgação deste espaço arqueológico.

Do mesmo sítio faz parte o Centro de Acolhimento e de Interpretação que receciona e

disponibiliza espaços de apoio, de divulgação e de informação a quem visita a Estação

Arqueológica de Miróbriga.

O sítio arqueológico de Miróbriga está classificado como Imóvel de Interesse Público desde

1940.

Trata-se de um espaço impulsionador do turismo no concelho de Santiago do Cacém,

contribuindo dessa forma para o incremento da economia local e para a divulgação deste

espaço arqueológico e cultural, quer nacional quer internacionalmente.

É necessário dar continuidade e aprofundar a promoção de atividades que potenciem a

importância do monumento, criando um programa e estratégia conjunta entre várias entidades

que ajudem a potenciar o seu valor histórico-cultural.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Cultura através de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às

seguintes perguntas:

1- Que estratégia tem o Ministério da Cultura prevista para o incremento e promoção da

Estação Arqueológica de Miróbriga, em Santiago do Cacém, ajudando a potenciar a

economia local e da região com a atração de mais visitantes e de mais investimento?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 2 de Março de 2017

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(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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