
 

                                          Comissão de Cultura e Comunicação 
  

 

                                                   Excelentíssimo Senhor  

Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Deputado Fernando Negrão    

  

 

Ofício n.º 13/12.ª-CCCJD/2020                                    22.05.2020 
Número único: 656115     
 

 

Assunto: Relatório final da Petição n.º 35/XIV/1.ª — Classificação da ponte 25 de Abril como 

monumento nacional e não como monumento de interesse público como a Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC) pretende propor ao Governo 

 

Nos termos do n.º 11 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e republicada 

pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho (Lei do Exercício do Direito de Petição/LDP), junto remeto 

a Vossa Excelência o Relatório Final relativo à Petição n.º 35/XIV/1.ª — Classificação da ponte 

25 de Abril como monumento nacional e não como monumento de interesse público como a 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) pretende propor ao Governo, aprovado por 

unanimidade, registando-se a ausência do Grupo Parlamentar do PCP, na reunião da Comissão 

de Cultura e Comunicação realizada no dia 12 de maio de 2020, cujo parecer é o seguinte: 

a) Que deve ser dado conhecimento ao primeiro peticionário do teor do presente 

relatório, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito 

de Petição, após o que deve ter lugar o arquivamento da petição; 

b) Que deve o presente relatório ser enviado ao Senhor Presidente da Assembleia da 

República, nos termos do n.º 11 do artigo 17.º da Lei de Exercício do Direito de 

Petição. 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

                                                         A Presidente da Comissão, 

 

            

(Ana Paula Vitorino) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13402
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13402
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RELATÓRIO FINAL  

 

 

Petição n.º 35/XIV/1.ª 

Classificação da ponte 25 de Abril como monumento nacional e não como 

monumento de interesse público como a Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC) pretende propor ao Governo 

 

 
I – Nota prévia: 

A Petição n.º 35/XIV/1.ª em apreço foi endereçada ao Senhor Presidente da Assembleia da 

República no dia 21 de fevereiro de 2020, tendo baixado, para apreciação, à Comissão de 

Cultura e Comunicação, por despacho da Senhora Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Deputada Edite Estrela, no dia 10 de março de 2020, nos termos e para os efeitos 

do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do Regime Jurídico do Exercício do Direito de Petição 

(RJEDP), aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (alterada pelas Leis n.ºs 6/93, de 1 de 

março, 15/2003, de 4 de junho, e 45/2007, de 24 de agosto).    

 

A petição foi admitida pela Comissão de Cultura e Comunicação em reunião realizada no dia 

5 de maio de 2020, data em que foi deliberado não nomear relator, resultando o relatório 

final da nota de admissibilidade, assim convolada em relatório, nos termos do disposto no n.º 

5 do artigo 17.º do RJEDP.  

 

Desta deliberação da Comissão foi dado conhecimento aos peticionários, em conformidade 

com o disposto no n.º 7 do artigo 17.º do RJEDP. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13402
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13402
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II – Da petição: 

 

a) Objeto: 

Os subscritores da presente petição vêm manifestar a sua discordância em relação à intenção 

da Direção-Geral do Património Cultural de propor ao Governo a classificação da ponte 25 de 

abril como monumento de interesse público, defendendo que a mesma tem um valor 

patrimonial de interesse nacional. 

 

Para esse efeito, destacam os seguintes aspetos: 

 

a) Em 2018 a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), através do Anúncio n.º 205/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 5 de dezembro, publicitou a intenção 

de propor ao Governo a classificação da ponte 25 de Abril como Monumento de Interesse 

Público (MIP); 

b) A proposta apresentada pelos técnicos da DGPC era para uma classificação como 

monumento nacional (MN), invocando para o efeito: 

 

 O seu valor singular, reunindo características ímpares que lhe permitem ser a mais 

conhecida das quase duas dezenas de pontes construídas ao longo do rio Tejo, 

destacando-se igualmente a nível nacional como a única ponte suspensa do País 

(única ponte pênsil rodoferroviária do País);  

 O seu valor urbanístico, sendo um elemento estruturante no urbanismo local, assim 

como um elemento de grande relevância para o planeamento urbanístico das zonas 

que se desenvolveram nas suas proximidades e indispensável no acesso à capital e 

entre o norte e o sul do País; 

 O seu valor simbólico, na medida em que, fazendo parte da paisagem urbana, insere-

se num «esquema mental de referências visuais coletivas que ajudam a sedimentar 

na comunidade, a legibilidade e a identidade do espaço que usufruem.», sendo, 
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nesse sentido, reconhecida como um dos símbolos mais marcantes e de grande carga 

memorial da cidade de Lisboa;  

 O seu valor artístico/estético, tendo, pela conjugação das suas principais 

características técnicas e qualidade estética e enquanto obra de engenharia civil, um 

estatuto idêntico ao das obras de arte;  

 O seu valor técnico, sendo considerada, pela construção das fundações das torres do 

rio, uma obra pioneira na Europa; 

 O seu valor histórico, como grande obra de engenharia civil do regime de Salazar, 

tendo completado, em 2020, 54 anos.  

 

Concluem os peticionários que a ponte 25 de abril tem um valor patrimonial de interesse 

nacional, respondendo a vários dos critérios genéricos de apreciação presentes no artigo 

17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, designadamente o caráter matricial do bem, 

o génio do respetivo criador, o interesse do bem como testemunho notável de vivências 

ou fatos históricos, o valor estético, técnico ou material intrínseco do bem, a conceção 

arquitetónica, urbanística e paisagística, e a extensão do bem e o que nele se reflete do 

ponto de vista da memória coletiva, pelo que vem solicitar à Assembleia da República a 

classificação da ponte 25 de Abril como monumento nacional e não como monumento 

de interesse público como a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) pretende 

propor ao Governo. 

 

b) Exame da petição 

De acordo com o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 17.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, 

verifica-se não ter ocorrido nenhuma das causas legalmente previstas no artigo 12.º para o 

indeferimento liminar da presente petição, que cumpre os requisitos formais legalmente 

fixados nos n.os 2 e 5 do artigo 9.º, razão pela qual foi corretamente admitida. 

 

Decorrido o prazo de 60 dias sobre a data da sua admissão, verifica-se não ter havido qualquer 

subscrição por adesão a esta petição, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 17.º do mesmo 

regime, pelo que se mantém válida a deliberação da Comissão de não nomeação de relator, 

em conformidade com o disposto no n.º 5 do mesmo artigo.  
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Assim sendo, compete à Comissão de Cultura e Comunicação concluir a sua apreciação na 

presente data, através da aprovação do presente relatório final, elaborado com base na nota 

de admissibilidade aprovada, o qual será subscrita pela Senhora Presidente da Comissão, 

Deputada Ana Paula Vitorino. 

 

Parecer 

Face ao exposto, a Comissão de Cultura e Comunicação é de parecer: 

a) Que deve ser dado conhecimento ao primeiro peticionário do teor do presente 

relatório, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito 

de Petição, após o que deve ter lugar o arquivamento da petição; 

b) Que deve o presente relatório ser enviado ao Senhor Presidente da Assembleia da 

República, nos termos do n.º 11 do artigo 17.º da Lei de Exercício do Direito de 

Petição. 

 

 

Palácio de S. Bento, 12 de maio de 2020 

 

 

        A Presidente da Comissão, 

 

            

        (Ana Paula Vitorino) 
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