
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:

No dia 23 de abril p.p. os deputados abaixo-assinados enviaram ao Senhor Ministro da Cultura a

Pergunta 1960/XIII/3.ª – “Caminhos de Santiago”.

De acordo com 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, há muito

que terminou o prazo de 30 dias fixado como limite para resposta.

Os deputados abaixo-assinados vêm, deste modo, submeter novamente as perguntas então

formuladas, abstendo-se de repetir os considerandos da referida pergunta, aguardando resposta

no prazo fixado pela lei.

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- Que resposta dá V. Exa. às afirmações do secretário-geral do Eixo Atlântico e da vice-

presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte de que o Ministério da Cultura

não tem dado a devida importância aos Caminhos de Santiago localizados em Portugal?



2- Confirma V. Exa. que o Eixo Atlântico «está há um ano à espera de uma resposta do

Ministério da Cultura a um pedido de reunião sobre o tema»?

3- Confirma V. Exa. que o Eixo Atlântico pagou, e ofereceu ao Estado português, estudos

sobre a viabilidade da classificação dos Caminhos de Santiago?

4- Não considera V. Exa. urgente dar resposta aos pedidos de reunião do Eixo Atlântico,

tanto mais que se aproxima o Jacobeu de 2021?

5- Tem V. Exa. conhecimento dos vários investimentos que têm sido promovidos por

várias autarquias do norte do país nos respetivos percursos do caminho português?

6- Se sim, e tal como o Gabinete de V. Exa. terá dito ao Público o Ministério da Cultura,

em coordenação com o Ministério da Economia, têm vindo a desenvolver trabalho no

sentido de definir uma política para os Caminhos de Santiago, porque que é que no

desenvolvimento deste trabalho nem o Eixo Atlântico nem as autarquias interessadas

foram envolvidos ou consultados?

7- Exatamente que trabalho tem vindo a ser desenvolvido pelos dois Ministérios e com

que resultados, até à data?

8- Que entidades foram consultadas no âmbito deste projeto?

9- Considera V. Exa. viável a candidatura do Caminho Português, nas suas variantes da

Costa, Central e do Interior, a Património Cultural da Humanidade?

Palácio de São Bento, 21 de junho de 2018

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(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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