
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 o Convento de Cristo é um conjunto classificado como Monumento Nacional, pelo Decreto

de 10-01-1907, e reconhecido, desde 1983, pela UNESCO como Património Mundial;

Que a reportagem emitida, na sexta-feira dia 2 de Junho, pela RTP relata vários danos

provocados por uma equipa de filmagens, realizados durante três semanas de produção no

Convento de cristo;

Que a mesma reportagem refere que “a equipa de filmagens terá ateado uma fogueira de 20

metros, tendo cortado árvores que embelezavam o monumento e terá também partido pedras

centenárias”;

Que é ainda referido que elementos da equipa de produção do filme “O homem que matou D.

Quixote” percorreram a cobertura da Charola, quebrando telhas da estrutura emblemática, cujo

restauro foi concluído em 2013 após seis anos de intervenção e mais de 25 anos de estudo e

conservação;

Que a DGPC afirmou que "não é permitido fazer fogo, cortar árvores ou quebrar estruturas

existentes no património", mas que pode "acontecer algum acidente que envolva uma dessas

situações, mas trata-se de um acidente, e nunca de um acto previsto, muito menos consentido";

Que a direção do Monumento Nacional afirmou também, por outro lado, que "alguns eventos

podem incluir artes de pirotecnia em locais considerados apropriados, desde que devidamente

acompanhados por profissionais credenciados, por bombeiros e proteção civil";



Assim:

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

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

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

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

da Cultura, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Os eventos relatados, como a realização de fogo, foram aprovados previamente pela

direção do monumento?

2. Que limitações foram previamente colocadas à equipa de filmagens?

3. O inquérito, entretanto anunciado, a realizar pela DGPC, vai incluir uma investigação

quanto à responsabilidade das entidades do Estado – nomeadamente sobre o contrato, o

plano de filmagens, as autorizações dadas, o cumprimento do regulamento e o

acompanhamento das filmagens?

4. Já foi acionado o seguro previsto?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 5 de Junho de 2017

Deputado(a)s

ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(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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