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I. A petição 

 

1. Introdução 

 

A Petição n.º 35/XIV/1.ª, endereçada ao Senhor Presidente da Assembleia da República, 

deu entrada na Assembleia da República em 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. 

 

2. Objeto e motivação 

 

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; 
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• 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, 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. 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foram localizadas quaisquer 

iniciativas ou petições sobre a matéria em apreço. 

 

2. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados 

os subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos 

no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LEDP, Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho. 

 

3. Atento o referido, e dado que a petição em apreciação cumpre os requisitos formais 

estabelecidos, entende-se que não se verificam razões para o seu indeferimento liminar, 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a5578587a49774d5463756347526d&fich=L_51_2017.pdf&Inline=true
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nos termos do artigo 12.º da Lei de Exercício do Direito de Petição – pretensão ilegal; visar 

a reapreciação de decisões dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de 

recurso; visar a reapreciação de casos já anteriormente apreciados na sequência do 

exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos 

elementos de apreciação; apresentada a coberto do anonimato e sem possibilidade de 

identificação das pessoas de que provém; carecer de qualquer fundamento -, pelo que se 

propõe a admissão da petição. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Face ao enquadramento exposto, propõe-se a admissão da petição. 

 

2. Admitida a petição, e uma vez que se encontra subscrita por 11 peticionários: 

 

2.1. Não é obrigatória a nomeação de deputado relator. Nos termos do n.º 5 do 

artigo 17.º da LEDP, essa nomeação dependerá sempre de uma análise 

casuística das petições e da abrangência dos interesses em causa, 

submetendo-se, assim, à apreciação da Comissão a nomeação ou não de 

um Deputado relator; 

2.2. Não é obrigatória nem a sua apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea 

a), da LEDP), nem a sua publicação no Diário da Assembleia da República 

(artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem); 

2.3. Não é obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão (artigo 21.º, 

n.º 1, da LEDP).  

2.4. Considerando a matéria objeto de apreciação, propõe-se a consulta do Ministra 

da Cultura para que se pronuncie sobre a petição, no prazo de 20 dias, ao 

abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º da 

LEDP. 

 

2.5. Atendendo à matéria em causa, sugere-se que, uma vez admitida e 

independentemente da designação de relator, se dê conhecimento do relatório 

final, ainda que resultante da conversão da nota de admissibilidade, 

acompanhado de cópia do texto da petição, a todos os Grupos Parlamentares, 

aos Deputados Únicos Representantes de Partido (DURP), à Deputada não 

inscrita e ao Governo para eventual apresentação de iniciativas legislativas ou 
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para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 

19.º da LEDP. 

 

3. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada 

Lei. 

 

Palácio de S. Bento, 5 de maio de 2020 

 

A assessora da Comissão, 
 
 
 

(Maria Mesquitela) 


