
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

Considerando que:

1 – O Museu de Aveiro é tutelado actualmente pelo Instituto dos Museus e da Conservação, I.P.,

sendo um entre os vinte e oito Museus e cinco palácios tutelados por esse Instituto, e como tal

ocupando um espaço de destaque na rede de museus nacionais, composta por 137 Museus.

2 – O Museu de Aveiro possui colecções cuja dimensão patrimonial lhe confere notoriedade e

importância nacionais, facto que se reflecte na sua elevada visibilidade. Assim, a sua área

monumental, classificada pelo Estado Português como Monumento Nacional (1911), possui o

melhor conjunto de referência monástica dos museus tutelados pela Administração Central, e é

o único museu em Portugal que reúne Património Cultural Imaterial (culto activo a Santa Joana

– Património Móvel de referência internacional e objecto contínuo de investigação) e Património

Imóvel (o edifício classificado).

3 – Tomámos conhecimento que, no âmbito da nova Lei Orgânica da Direcção Geral do

Património Cultural, o Governo planeia transferir a tutela dos museus Francisco Tavares Júnior,

da Guarda, Dr. Joaquim Manso, José Malhoa e do Museu de Aveiro para a Direcção Regional

de Cultura do Centro.

4 – Estranhamos a inclusão do Museu de Aveiro no conjunto de Museus cuja tutela

será  transferida para a Direcção Regional de Cultura do Centro, dada a sua manifesta

expressão nacional.

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;



O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Secretário

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

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Confirma que a tutela do Museu de Aveiro será transferida para a Direcção Regional

de Cultura do Centro?

2 – Se sim, qual o enquadramento que determinou esta opção?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 9 de Março de 2012

Deputado(a)s

TERESA ANJINHO(CDS-PP)

RAÚL DE ALMEIDA(CDS-PP)

MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)

INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

JOSÉ RIBEIRO E CASTRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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