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Exmo. Senhor 
Dr. João Bezerra da Silva 
Chefe do Gabinete da Ministra Adjunta 
e dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 
 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
887 
ENT. 1710 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
27-7-2022 

 NOSSA REFERÊNCIA  
Nº: 2150 
ENT.: 2917 
PROC.: 01.02.01 (PCP) 

 DATA  
25-8-2022 
 

 

Assunto: Requerimento nº35/XV/1ª (PCP) 

 

Encarrega-me o Senhor Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na sequência do Requerimento 
nº35/XV/1ª apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, através do qual se requer um conjunto 
de documentos relativos às obras do Claustro da Sé de Lisboa, de remeter a documentação 
solicitada, mais se informando o seguinte: 

 

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); 
Ver anexo 1.  

 

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; 

A referida data - 14 de outubro de 2020 – reporta ao anúncio, efetuado em Nota de Imprensa 
que se junta à presente mensagem (anexo 2), na sequência de diálogo entre o Ministério da 
Cultura e o Patriarcado de Lisboa, no sentido de serem conservadas e integradas no projeto as 
estruturas arqueológicas então reveladas.  

 

3. Processo - Proposta de classificação/ampliação de classificação das "Ruínas da Mesquita 
aljama de al-Usbuna e conjunto arqueológico urbano conservado no Claustro da Sé Catedral de 
Lisboa", 19 de outubro de 2020; 

Ver anexo 3. 

 

4. Projeto (memória descritiva, arquitetura e estruturas), versão atual (setembro/outubro de 
2021); 

O projeto foi entregue na DGPC em formato impresso em papel. Tratando-se de desenhos de 
grande formato não existem meios técnicos e financeiros na DGPC para proceder à sua 
reprodução. Todavia, informamos ter sido já solicitado ao gabinete projetista o envio duma 
versão PDF a esta Direção-Geral para posterior envio ao Grupo Parlamentar do PCP. 



 
 

 

Palácio Nacional da Ajuda – 1300-018 Lisboa | Tel.: +351 213 614 500 Fax: + 351 213 649872 

5. Apreciações técnicas (nas especialidades de arquitetura, engenharia, arqueologia e 
conservação e restauro) elaboradas pelos serviços competentes da DGPC, de apreciação do 
projeto em curso no Claustro da Sé, versão atual (setembro/outubro de 2021); 

Ver anexo 4. 

A designada versão de setembro/outubro de 2021 corresponde ao projeto de execução do 
anteprojeto apresentado à SPAA do CNC – ver ata de 02.06.2021. 

 

6. Despachos de aprovação das várias versões do projeto, 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; 

Ver anexos 4 e 5.  

Mais se esclarece que conforme definido no n.º 1 do Art.º 4 do DL. 115/2012, conjugado com o 
Art.º 49 da Lei 107/2001, de 8 de setembro, apenas carece de autorização do membro do 
Governo responsável pela área da Cultura o “deslocamento ou a demolição de imóveis 
classificados ou em vias de classificação”. Entenda-se por “demolição” a demolição total de um 
imóvel classificado ou a supressão substancial de uma parte do imóvel que possa vir a 
comprometer a sua unidade formal.  

 

7. Todos os pareceres pela Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho 
Nacional de Cultura sobre o projeto em curso no Claustro da Sé (2012 - 2022); 

Ver anexos 6.  

 

8. Pareceres (preliminar e final) do LNEC, sobre estabilidade e risco sísmico, do Claustro da Sé 
de Lisboa, durante e após as obras; 

Ver anexos 7. 

 

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).  

A Dra. Alexandra Gaspar atingiu a idade máxima permitida para o exercício de funções públicas. 
Ver anexos 8. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 

O Chefe do Gabinete, 
 
 
 
 

Vasco Casimiro 
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