
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:

Depois de uma visita à zona da Barragem de Santa Águeda, o CDS-PP teve conhecimento da

preocupação da Plataforma de Defesa da Barragem de Santa Águeda / Marateca relativa aos

achados arqueológicos que foram recolhidos antes do enchimento da albufeira.

De acordo com informações recolhidas no local estaria previsto que estes achados, alguns dos

quais alegadamente remontam à época da ocupação romana, fossem disponibilizados ao

público num centro de interpretação que nunca chegou a existir.

Ao invés, a informação conhecida é de que foram distribuídos pelo Museu Tavares Proença,

pela Estação de Tratamento de Água que existe no local e, alegadamente, por um espaço

museológico em Coimbra.

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 à Senhora Ministra

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

respostas às seguintes perguntas:

1. Tem o Ministério da Cultura conhecimento da recolha de achados arqueológicos antes

do enchimento da albufeira da Barragem de Santa Águeda, Castelo Branco?

2. Qual o destino dado a estes achados?



3. Esteve ou não prevista a construção de um Centro Interpretativo?

4. De acordo com os técnicos do MC, a importância dos achados justifica a sua

construção?

Palácio de São Bento, 18 de outubro de 2018

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(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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