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Petição n.º 503/XII/4ª 

Solicitam a intervenção da Assembleia da República para a concretização do “Tributo 

aos mártires do Século XX” no local onde funcionou a sede da PIDE, no Porto 

 

Relatório da Audição de Peticionários 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do RJEDP (aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de 

Agosto a redação da Lei n.º 6/93, de 1 de Março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de Junho e da Lei n.º 

45/2007, de 24 de Agosto).  

Dia 27 de maio de 2015, pelas 11h 30m na sala 8 do Palácio de S. Bento 

URAP – União de Resistentes Antifascistas Portugueses, representada por Maria José 

Ribeiro, Mário Mesquita, Encarnação Raminho, Celeste Leão e José Pedro Soares. 

Estiveram presentes: o Relator, Senhor Deputado Ricardo Santos (PSD), e as Senhoras 

Deputadas Rosa Albernaz (PS), Lurdes Ribeiro (PCP) e Diana Ferreira (PCP). 

A Dra. Maria José Ribeiro fez o enquadramento histórico e o significado do edifício para a 

memória da resistência ao fascismo, bem como das diligências efetuadas desde que no local foi 

instalado o Museu Militar e já descritas no texto da petição e na documentação que entregaram 

aos grupos parlamentares. O Arquiteto Mário Mesquita referiu-se, enquanto autor, ao projeto 

expositivo que desenvolveu para o local, elaborado com a preocupação de não interferir com o 

espaço físico do museu, mas evidenciando a importância designadamente da escada como 

elemento central do percurso delineado. Garantiu ainda que o projeto não teria praticamente 

nenhum custo para o erário público.  

O Senhor Deputado Ricardo Santos (PSD) reconhecendo a importância do projeto para a cidade 

do Porto, expressou a vontade de resolver a situação antes do fim da legislatura e manifestou o 

interesse em visitar o local. Informou ainda os peticionários acerca da diligência efetuada pela 
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Comissão junto do Ministério da Defesa no sentido de esclarecer o despacho que terá 

inviabilizado o projeto. 

A Senhora Deputada Rosa Albernaz (PS) também transmitiu o seu apoio ao projeto, que não 

inferirá com o Museu Militar, realçou o seu aspeto pedagógico e informou que já havia 

formulado uma pergunta ao Governo sobre o assunto (506/XII/4ª), sem que ainda tivesse obtido 

resposta. Considerou ainda necessário envolver a Câmara Municipal do Porto na concretização 

do projeto. Mostrou-se também favorável à vista ao local.  

A Senhora Deputada Lurdes Ribeiro (PCP) concordou também com a importância do projeto e 

com a necessidade de não deixar apagar a memória, tendo ainda recordado o projeto de 

resolução apresentado pelo seu Grupo Parlamentar sobre o assunto (o Projeto de Resolução n.º 

1015/XII/3ª - Recomenda ao Governo que, mantendo o Museu Militar do Porto, identifique os 

percursos e salas usadas pela PIDE e promova a justa homenagem a quem passou pelo edifício 

do heroísmo e aí resistiu ao fascismo -, que ainda não foi discutido em Plenário, devendo sê-lo 

na mesma data da discussão da petição. 

A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP), concordando com a vista propôs que a mesma se 

realizasse no dia 8 de maio de 2015, da parte da manhã, o que foi aceite pelos restantes 

Deputados presentes. 

No final, os representantes da URAP comprometeram-se a enviar à Comissão de Defesa Nacional 

cópia da documentação que entregaram os grupos parlamentares. 

A reunião foi encerrada às 12h 45m, tendo sido grava em áudio, podendo ser ouvida em 

http://srvvideo3/site/XIILEG/4SL/COM/03-CDN/CDN_AP_20150527.mp3 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePerguntaRequerimento.aspx?BID=85718
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjr1015-XII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/pjr1015-XII.doc
http://srvvideo3/site/XIILEG/4SL/COM/03-CDN/CDN_AP_20150527.mp3

