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Assunto:QUATRO ANOS E MEIO DE ATRASO NO INICIO DE CONSTRUÇÃODO ARQUIVO
DISTRITALDEVISEU

Destinatário:MinistrodaCultura

Exmo.Sr. Presidente da Assembleia da República

Relembremos o percurso desta importante infra-estrutura cultural a localizar na Quinta da Cruz, o

Arquivo Distrital de Viseu, há quatro anos adiada pelo Governo socialista.

2003 (Governo PSD) - Na sequência do despacho do Senhor Ministro da Cultura, datado de 6 de

Abril de 2003 foi publicado no Diário da República de 31 de Agosto o anúncio de abertura de

procedimento de concurso público de elaboração do projecto das novas instalações. O prazo

estabelecido para a execução do projecto era de 180 dias a partir da data da adjudicação. A 5 de

Novembro do mesmo ano, era assinado protocolo que estabelecia as basesde cooperação com a

Câmara Municipal de Viseu, verificando-se a cedência de 5.000 m2 na Quinta da Cruz.

2004 (Governo PSD) - Inscrito pela primeira vez em PIDDAC,com. o objectivo de se ultimar o

projectoe iniciara construçãoem 2005;

2005 (Governo PS entra em funções em Março)- A maqueta encontra-se exposta na Direcção

Geral de Arquivos desde 2005. O Governo socialista entra em funções em Março de 2005

2007 (Governo PS)-Inscrito em PIDDACcom a ridícula verba de 2500 euros

2008 (Governo PS)-Pergunta ao Governo efectuada pelo PSDe inscrição em PIDDACcom a verba

de 1.097.171 € (redes culturais, 482.171€ + consolidação e qualificação dos espaços sub regionais,

615.000€) e anúncio de candidatura ao QREN em Novembro, nada do que estava inscrito foi

executado_
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2009 (Governo PS) - Nova inscrição em PIDDACcom a verba de 200 000 euros e novamente

anúncio de candidatura ao QREN, até agora, Maio de 2009 nada foi executado.

o que ressalta é que desde a entrada em funções do Governo socialista este projecto tem sido

empurrado para a frente, à semelhança de outros como a ligação em Auto Estrada Viseu Coimbra,

a ligação Mangualde a Canas de Senhorim, o Centro de Saúde Viseu 11transformado em três

unidades de proximidade e a Escolade Ranhados, entre muitos outros.

Assim, num final de legislatura, depois de quatro anos e meio perdidos, importa voltar a

questionar o Senhor Ministro da Cultura sobre os seguintes aspectos:

Tendo já decorrido o mês de Janeiro de 2008, sem qualquer notícia da parte da Senhora Ministra

da Cultura e face ao atraso desta importante infra-estrutura, solicita-se a V.Ex!!.que se digne

questionar o Senhor Ministro sobre os seguintes aspectos:

1. Em que estado se encontra o projecto e quando perspectiva abrir o concurso púbico que

permitirá iniciar a obra?

2. Qual o cronograma do investimento, concurso, construção e finalização?

3. Qual o montante total estimado do investimento?

4. Qual o resultado da candidatura ao QREN?

Palácio de São Bento, 14 de Maio de 2009.
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