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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em finais de 2008, o Município de Santarém e o Governo fizeram um acordo para transmissão

do imóvel classificado denominado Presídio de Santarém.

Este acordo, formalizado pela entidade pública Estamo, participações imobiliárias, S. A.,

consubstanciou-se na subscrição de um contrato de promessa de compra e venda em que a

primeira outorgante, Estamo, prometia vender à segunda outorgante, Município de Santarém,

por determinado valor e segundo determinadas condições.

Trata-se de um imóvel classificado, construído no final do séc XIX, relevante no contexto

patrimonial público, que importa preservar e manter num usufruto de acesso público, mas,

também, num enquadramento funcional de valor acrescentado para a comunidade escalabitana

e, bem assim, o país.

Ora, recentemente verificaram-se difusões de notícias regionais sob ângulos variadíssimos, as

quais geraram inquietação pública, quer quanto à preservação material, quer quanto à real

situação de responsabilidade sobre o referido edifício. Contudo, é certo a utilização efetiva

daquele espaço por parte de algumas instituições escalabitanas, desde logo o Município de

Santarém.

Neste sentido, preocupados com a transparência e imagem pública, e conscientes das suas

responsabilidades políticas, os Deputados do Partido Socialista por Santarém, vêm questionar:

1. Qual a real situação da propriedade, utilização e responsabilidade direta do Presídio de

Santarém?

2. Quando foi subscrito o contrato de promessa acima referido e em que termos?

3. Qual o valor do contrato e qual o montante já liquidado pelo Município de Santarém?

4. Existe relação entre estre contrato e a transmissão dos edifícios e os terrenos da antiga

Escola Prática de Cavalaria?

5. Existem preocupações sobre o estado e a segurança do edifício, nomeadamente da cúpula.

Qual o seu estado de manutenção e as obras ali realizadas?



Palácio de São Bento, 11 de maio de 2021

Deputado(a)s

MANUEL DOS SANTOS AFONSO(PS)

HUGO COSTA(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)

MARA COELHO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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