
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 Museu de S. João de Alporão tem estado encerrado ao público desde 2012 por razões de

segurança, sendo que a demora na sua reabertura e a ausência de qualquer intervenção tem

sido motivo de contestação por parte da população.

A Câmara Municipal de Santarém afirmou recentemente querer reabrir o Museu e, de acordo

com a comunicação social a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) está a ultimar uma

intervenção paliativa no edifício, nomeadamente a colocação de uma estrutura transparente que

permitirá a entrada em segurança no monumento, impedindo que algumas pedras possam cair

em cima dos visitantes.

Um estudo de 2004 do Departamento de Engenharia, Minas e Georrecursos do Instituto

Superior Técnico revelou que a estrutura estava afetada por infiltrações a partir das fundações,

quer pela constituição geológica da pedra usada na construção quer pelos métodos construtivos

e corretivos posteriores.

De acordo com o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, a igreja de

São João de Alporão é caso único na arquitetura medieval portuguesa.

Fundado pela Ordem de São João do Hospital, cuja fixação em Santarém se situa entre 1159 e

1185, depois da extinção das ordens religiosas a igreja serviu de teatro até 1887, altura em que

a Comissão Administrativa do Museu Distrital de Santarém iniciou obras de restauro com vista à

sua adaptação a museu.

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;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa. a intenção da Autarquia de reabrir o Museu de S. João de Alporão o

mais rapidamente possível? Quando?

2- Confirma V. Exa. que a Direção-Geral do Património Cultural vai, ou está a,

intervencionar “paliativamente” o edifício?

a) De que tipo de intervenção estamos a falar?

b) Quando estará terminada?

3- Esta intervenção “paliativa” garante a segurança dos visitantes?

4- Sendo uma intervenção “paliativa”, para quando está prevista a intervenção de fundo

necessária?

Palácio de São Bento, 5 de abril de 2019

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(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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