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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 249/XII/1.ª

RECOMENDA AO GOVERNO A REABILITAÇÃO DA CASA DA PESCA NA 

QUINTA DO MARQUÊS EM OEIRAS

A Casa da Pesca sita na Estação Agronómica Nacional (Oeiras) encontra-se abandonada, 

degradada e em risco de ruir.

Este monumento foi mandado construir pelo Marquês do Pombal após o terramoto de 

1755 e foi classificado como Monumento Nacional em 1940.

Em 2007, o Ministério da Agricultura e o município de Oeiras acordaram celebrar um 

protocolo para a passagem da propriedade para a Câmara Municipal, mas o protocolo 

nunca chegou a ser assinado. O município projetou ainda um parque temático para 

aquele espaço, que nunca foi concretizado.

Os cidadãos mobilizaram-se em 2010 e recolheram 800 assinaturas para a defesa 

daquele monumento e em dezembro de 2011 um conjunto de cidadãos enviou um 

dossier completo ao Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do 

Território (MAMAOT).

No entanto, e apesar do MAMAOT ter admitido recentemente intervir na Casa da Pesca 

através do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, ainda não se realizaram os 

passos necessários para preservar aquele sítio de elevado valor cultural e arquitetónico.
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Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao 

Governo:

A intervenção imediata do MAMAOT no sentido de preservar e reabilitar a Casa da Pesca 

na Quinta do Marquês em Oeiras.

Assembleia da República, 02 de março de 2012.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,


