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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Celeiro existente na cerca do Convento de São Francisco, foi erigido na primeira metade do

século XVIII, no terreiro então denominado Horta dos Cães, que se situava entre a cerca

muralhada construída em torno de Faro no século XVII e a cerca do referido convento, sendo

este a única edificação civil de planta octognal existente no Algarve.

Este Celeiro foi mandado construir pelo Desembargador Veríssimo de Mendonça Manuel, que

ao longo de toda a primeira metade da centúria de Setecentos financiou a construção de

diversas obras naquela cidade, nomeadamente o conjunto da Quinta do Ourives, a Casa das

Figuras e o Solar do Capitão-mor.

Neste edifício de dois pisos, que na verdade foi construído para servir como uma espécie de

casa de fresco, destacam-se, no exterior, as representações de Hércules e do Gigante

Adamastor.

Atendendo à importância já aqui descrita, o Celeiro foi classificado como Imóvel de Interesse

Público, através do Decreto n.º 129/77, de 29 de setembro, publicado na I Série do Diário da

República n.º 226.

Contudo, apesar da relevância patrimonial única deste edificado na região, é atualmente notória

a necessidade de realizar uma intervenção que o conserve e proteja. Sobretudo depois das

chuvas e do mau tempo que se fez sentir nas últimas semanas que provocou a derrocada do

telhado deixando este imóvel ainda mais desprotegido e debilitado.

Neste sentido, cumpre saber que diligências estão em curso por parte do Ministério que V. Exª

dirige, assim como as que têm sido eventualmente levadas a cabo pelos seus proprietários e ou

pela autarquia local onde se encontra situado.

Assim sendo, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º e nos termos do artigo 229.º, ambos do

Regimento da Assembleia da República, vimos através de V. Exa, perguntar, em nome do

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Senhor Ministro da Cultura:

Está o Ministério da Cultura a desenvolver alguma diligência ou tem conhecimento de

procedimentos tomados pelos proprietários do Celeiro situado na cerca do Convento de São

Francisco ou pela Câmara Municipal de Faro tendo em vista a sua conservação, valorização

e proteção? Sim, quais?

1.



Palácio de São Bento, 23 de março de 2018

Deputado(a)s

LUÍS GRAÇA(PS)

ANA PASSOS(PS)

FERNANDO ANASTÁCIO(PS)

JOÃO RODRIGUES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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