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1. Ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição da República
Portuguesa (Poderes dos Deputados) e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento
da Assembleia da República (Poderes dos Deputados) foram apresentadas as seguintes
iniciativas:

Projeto de resolução n.º 890/XIV/2.ª (PCP) - Recomenda a salvaguarda integral,
adequada valorização e integração museológica do conjunto monumental de estruturas
arqueológicas islâmicas localizadas no claustro da Sé de Lisboa;
Projeto de resolução n.º 924/XIV/2.ª (BE) - Salvaguarda, musealização e valorização do
conjunto monumental islâmico da Sé de Lisboa;
Projeto de resolução n.º 934/XIV/2.ª (CDS-PP) - Recomenda a finalização urgente das
obras da Sé Patriarcal de Lisboa de modo a garantir a necessária estabilidade e
integridade do edifício e a salvaguarda dos vestígios muçulmanos nos claustros;
Projeto de resolução n.º 952/XIV/2.ª - (Os Verdes) - Preservação e integração
museológica dos vestígios arqueológicos islâmicos na Sé de Lisboa;
Projeto de resolução n.º 960/XIV/2.ª (Joacine Katar Moreira, N. Insc) - Recomenda a
salvaguarda integral, valorização e integração total do conjunto monumental da
mesquita aljama medieval islâmica de al-Ushbuna no claustro da Sé de Lisboa;
Projeto de resolução n.º 974/XIV/2.ª (PSD) - Sé Patriarcal de Lisboa – Recomenda a
divulgação integral dos pareceres e projetos relativos às obras de recuperação e
valorização em curso e a salvaguarda da segurança estrutural;
Projeto de resolução n.º 1005/XIV/2.ª (PS) - Recomenda a salvaguarda e valorização
dos achados arqueológicos recentes na Sé Patriarcal de Lisboa, assegurando a sua
fruição pelos visitantes.
2. A discussão das iniciativas acima identificadas ocorreu na reunião da Comissão de
Cultura e Comunicação de 2 de março de 2021.
3. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) salientou o amplo consenso que a matéria
dos projetos de resolução em apreço despertou ao nível da Comissão, o que demonstra
o reconhecimento por parte dos vários Grupos Parlamentares de estarem perante um
conjunto de estruturas arqueológicas islâmicas de grande valor para a cidade de Lisboa
e para o País.
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4. Mencionou também que a iniciativa legislativa do seu Grupo Parlamentar visa que a
Assembleia da República recomende ao Governo que: (i) Proceda à revisão do projeto
de obras para assegurar a salvaguarda integral do conjunto monumental de estruturas
arqueológicas islâmicas da Sé de Lisboa, garantindo a sua valorização e adequada
integração museológica e (ii) Crie as todas as condições necessárias para a
investigação e publicação integral, monográfica, dos resultados das intervenções
arqueológicas desenvolvidas no claustro da Sé, entre 1990 e 2021, promovendo um
amplo e bem documentado debate científico e académico sobre os mesmos.

5. A Senhora Deputada Mariana Silva (Os Verdes) referiu que importa salvaguardar o
património cultural, determinando-se que o projeto de obras na Sé de Lisboa seja revisto
com vista à finalização das obras, garantindo a integridade e a estabilidade do edificado
e a preservação e a integração museológica dos vestígios arqueológicos islâmicos.

6. Transmitiu que a iniciativa legislativa apresentada pelo seu Grupo Parlamentar visa que
a Assembleia da República recomende ao Governo que: (i) Assegure que o projeto de
obras na Sé de Lisboa é revisto tendo como objetivo a salvaguarda da integridade e da
estabilidade do edificado e a preservação e a integração museológica dos vestígios
arqueológicos islâmicos, como forma de valorização do projeto e do património e (ii)
Incentive e promova as condições necessárias com vista ao estudo, à investigação e à
divulgação das intervenções realizadas no Claustro da Sé de Lisboa.
7. A Senhora Deputada Alexandra Vieira (BE) disse que o que se passa com a Sé de
Lisboa apresenta níveis elevados de preocupação a arqueólogos e a historiadores que
vieram a público chamar a atenção para o legado histórico deste edifício.

8. Mencionou também que a iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do BE visa que a
Assembleia da República recomende ao Governo que: (i) Fomente todas as condições
necessárias à conclusão da intervenção arqueológica, investigação, divulgação e
debate científico e académico e estudos de estruturas sobre o claustro da Sé de Lisboa,
tendo em vista a sua musealização e valorização do conjunto monumental islâmico e (ii)
Em função das conclusões, e ouvido o Conselho Nacional de Cultura, instigue a DGPC
às alterações do projeto de obras de modo a que seja salvaguardado no seu todo e
adequadamente integrado e valorizado o conjunto monumental islâmico da Sé de
Lisboa.
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9. A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) salientou que os projetos de resolução
sub judice são na sua maioria convergentes e pedem essencialmente duas coisas: (i)
sejam garantidas as condições necessárias do projeto e posteriormente da obra para a
finalização urgente das obras de recuperação e valorização da Sé Patriarcal de Lisboa
e instalação do Núcleo Arqueológico e Recuperação dos Claustros, de forma a garantir
a necessária integridade de todo o edificado e (ii) que seja assegurada a salvaguarda
dos vestígios alegadamente correspondentes à mesquita aljama de Lisboa, a sua
investigação arqueológica e manutenção in situ.

10. Transmitiu que o Grupo Parlamentar do CDS-PP acompanhará a generalidade dos
projetos de resolução.
11. A Senhora Deputada Joacine Katar Moreira (N.insc.) não esteve presente na reunião da
Comissão de 2 de março de 2021 de discussão das iniciativas legislativas em apreço.
12. A Senhora Deputada Filipa Roseta (PSD) transmitiu que o Grupo Parlamentar do PSD
apresentou o projeto de resolução relativo à Sé de Lisboa porque estava preocupado
com o que se estava a passar com as obras em curso.
13. Disse que iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do PSD visa que a Assembleia da
República recomende ao Governo que divulgue na integra: (i) os pareceres e estudos
arqueológicos relativos à obra da Sé de Lisboa; (ii) o parecer do LNEC, projetos e
levantamentos de estruturas relativos à atual resistência sísmica da Sé e (iii) as várias
fases de revisão do projeto de arquitetura, incluindo as linhas orientadoras que norteiam
a revisão de projeto agora em curso.; e que, por fim, a Assembleia da República
recomende ao Governo que garanta que estão asseguradas as condições de segurança
estrutural da Sé de Lisboa enquanto os trabalhos de obra aguardam o desenvolvimento
e redefinição do projeto de arquitetura.
14. A Senhora Deputada Rosário Gambôa (PS) transmitiu que existe em comum a
preocupação com um achado de elevado valor. Salientou o entendimento entre a Sé
Patriarcal e o Ministério da Cultura na preservação destes achados, no seu
reconhecimento.
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15. Mencionou que iniciativa legislativa do seu Grupo Parlamentar visa que a Assembleia
da República recomende ao Governo que: (i) Promova as alterações necessárias do
projeto das obras de requalificação da Sé Patriarcal de Lisboa, tendo como objetivo não
só a permanente salvaguarda da estabilidade daquele monumento nacional, bem como
a preservação dos vestígios arqueológicos agora conhecidos; (ii) Fomente o diálogo
entre os diferentes saberes e instituições envolvidas por forma a melhor caracterizar e
classificar os mais recentes achados arqueológicos e (iii) Salvaguarde, valorize e torne
visitável, permitindo a fruição pública dos visitantes, dos mais recentes achados
arqueológicos ali descobertos.
16. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontrará disponível nos projetos de
resolução referidos, remete-se esta informação a Sua Excelência o Presidente da
Assembleia da República, para agendamento da votação das iniciativas na reunião
plenária, nos termos do n.º 4 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República.

Assembleia da República, em 2 de março de 2021

A PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Ana Paula Vitorino)
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