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Assunto: Degradação do Mosteiro de Travanca

- Concelho

de Amarante

Apresentado por: Deputados Jorge Costa, Sérgio Vieira, Pedro Duarte, Miguel
Pignatelli Queiroz

Destinatário: Ministério da Cultura
Data: 20 de Novembro de 2008

No âmbito de uma visita realizada pelos Deputados do PSD, eleitos pelo
círculo eleitoral do Porto, ao Concelho de Amarante, deparámos com o
avançado estado de degradação em que se encontra o Mosteiro de Travanca.
Este imóvel é propriedade pública do Estado, tendo sido classificado
Monumento Nacional em 1916. Muito embora seja considerado um dos
melhores e mais antigos exemplares de arquitectura românica no País,
continua fora das preocupações das entidades responsáveis, nomeadamente
do Ministério da Cultura.

Com efeito, são bem visíveis os sinais de abandono do edifício e dos
terrenos circundantes, assim como os danos nos tectos e nos frescos
existentes no interior do edifício, que nos foram reportados.
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Por outro lado, sendo a Igreja actualmente utilizada pela população
como local de culto religioso, não é desprezar o facto de frequentemente
caírem pedaços de madeira da armação do telhado assim como água da chuva
em dias de precipitação.

Esta situação, para além de representar um claro desrespeito por um
edifício que é Património Nacional, coloca mesmo em causa a segurança física
das populações locais que o frequentam.
Por todas as razões acima enunciadas, parece-nos absolutamente
incontestável a urgência de uma intervenção de recuperação do edifício do
Mosteiro de Travanca.

Atento o exposto, os deputados do PSD - Partido Social Democrata
abaixo assinados requerem ao Governo, ao abrigo das disposições regimentais
aplicáveis, lhes seja informado o seguinte:
1. Considera ou não o Governo que é urgente e necessária uma
intervenção de recuperação do Mosteiro de Travanca?
2. Se sim, quando será esta mesma intervenção levada a cabo?

Os Deputados do PSD
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