
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Foi hoje afirmado pelo Sr. Secretário de Estado da Cultura em sede de Audiência Parlamentar

na Comissão Parlamentar de Educação, Cultura e Ciência, que o Fundo de Salvaguarda do

Património – mecanismo de apoio à recuperação de património criado em 2009 e gerido pelo

Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (organismo dependente do

Secretário de Estado da Cultura) – detém atualmente cerca de 4 Milhões de euros, sendo que

metade desse valor está destinado a custear a reparação dos Carrilhões de Mafra, conjunto

excecional de sinos, datado do século XVIII, em avançado estado de degradação física.

Tendo em conta que no Orçamento de Estado 2014 o Fundo de Salvaguarda do Património

surge com uma dotação de apenas 399.000 euros, vimos requerer, nos termos legais, que nos

seja fornecido cópia do mapa da dotação orçamental respeitante a este fundo, atualizado à data

de hoje, para total esclarecimento sobre esta matéria.

Com os melhores cumprimentos,

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 25 de Junho de 2014

Deputado(a)s

MARIA GABRIELA CANAVILHAS(PS)

ACÁCIO PINTO(PS)

ANTÓNIO CARDOSO(PS)

CARLOS ENES(PS)

INÊS DE MEDEIROS(PS)

RUI PEDRO DUARTE(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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