
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Sendo conhecido o perigo iminente (e parcialmente consumado) de destruição de património

arqueológico de valor incalculável na Sé de Lisboa, o Grupo Parlamentar do PCP requer ao

Governo o conjunto dos documentos que suportam e acompanham este processo de obras no

Claustro da Sé.

Assim, são requeridos os seguintes documentos:

1. Protocolo celebrado entre a DGPC, Cabido da Sé e CML para implementação do projeto em

curso na Sé de Lisboa no âmbito do Programa Rota das Catedrais - Lisboa, em 2 de Novembro

de 2012, e respetivo anexo (Programa de valorização da Sé de Lisboa);

2. Despacho da Ministra da Cultura, datado de 14 de Outubro de 2020, relativo à Intervenção de

Recuperação e Valorização da Sé Patriarcal de Lisboa;

3. Processo - Proposta de classificação/ampliação de classificação das "Ruínas da Mesquita

aljama de al-Ushbuna e conjunto arqueológico urbano conservado no Claustro da Sé Catedral

de Lisboa", 19 de Outubro de 2020;

4. Projecto (memória descritiva, arquitetura e estruturas), versão actual (Setembro/Outubro de

2021);

 5. Apreciações técnicas (nas especialidades de arquitetura, engenharia, arqueologia e

conservação e restauro) elaboradas pelos serviços competentes da DGPC, de apreciação do

projecto em curso no Claustro da Sé, versão actual (Setembro/Outubro de 2021)

6. Despachos de aprovação das várias versões do projecto, incluindo fundamentação no âmbito

da aplicação da Lei de Bases do Património Cultural (n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 107/2001 de

8 de setembro;

7. Todos os pareceres pela Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho



Nacional de Cultura sobre o projecto em curso no Claustro da Sé (2012 - 2022);

8. Pareceres (preliminar e final) do LNEC, sobre estabilidade e risco sísmico, do Claustro da Sé

de Lisboa, durante e após as obras;

9. Processo de afastamento da arqueóloga diretora científica Alexandra Gaspar do projeto e dos

trabalhos arqueológicos em curso no Claustro da Sé de Lisboa e fundamentação da decisão,

considerando o disposto no Regulamento de Trabalhos arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014

de 4 de novembro).

Palácio de São Bento, 27 de julho de 2022

Deputado(a)s

ALMA RIVERA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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