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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Inclusão do Mosteiro de Arouca no Programa Revive 

 
Destinatário: Ministro da Economia 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 28 de setembro foi apresentado o Programa Revive como um programa interministerial e que 

tem como objetivo a concessão de 30 monumentos nacionais, entregando a sua gestão a privados. Um desses 

monumentos é o Mosteiro de Arouca. 

Este Mosteiro, situado na vila de Arouca, distrito de Aveiro, é um marco importante na região. Inserido na malha 

habitacional de Arouca, foi em torno dele que o edificado surgiu e que a vila se ergueu. É também neste 

Mosteiro que ainda hoje se realizam várias atividades religiosas, culturais e comunitárias. 

Para o Bloco de Esquerda a valorização deste património passa pela propriedade e gestão pública do mesmo e 

pelo aproveitamento do espaço para uma agenda cultural e comunitária mais profunda. 

A propriedade e gestão pública do mesmo é fundamental, de forma a garantir que o Mosteiro continua a ser da 

população de Arouca e de todas as pessoas que o queiram visitar e usufruir do mesmo. É também fundamental 

para garantir que qualquer intervenção não adultera a traça e a memória material e imaterial do local. 

Nos projetos de concessão de sítios históricos realizados no passado há problemas transversais: fraco acesso 

do público aos locais; e projetos arquitetónicos que violam elementos essenciais dos edifícios.  

O aproveitamento para uma agenda cultural e abertura à comunidade é também da maior importância. O 

Mosteiro de Arouca continua a ser um local de celebração religiosa e, ao mesmo tempo, conta com um Museu 

de Arte Sacra. Ainda assim, uma parte significativa do seu edificado e do seu espaço exterior continua sem 

ocupação. Este espaço deveria ser ocupado, em primeiro lugar, pela instalação de projetos culturais e espaços 

destinados ao uso comunitário. 

Considerando tudo isto e caso se conclua que há espaço excedentário que pode ser utilizado para o reforço da 

capacidade hoteleira da Vila de Arouca, então há que garantir que essa solução, em primeiro lugar, não 

privatiza a gestão do Mosteiro, parcial ou totalmente; em segundo lugar, não interfere com o usufruto que a 

população faz do Mosteiro; em terceiro lugar, é acompanhado de um alargamento dos espaços ocupados, 

animados e abertos à fruição livre e gratuita do público. 

Tendo em conta o que aqui expomos, acreditamos ser absolutamente necessário um esclarecimento do 

Governo sobre as intenções em relação ao Mosteiro de Arouca. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Economia, 

as seguintes questões: 

1. O Governo garante a propriedade e gestão pública do Mosteiro de Arouca como um todo? 
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2. Garante ainda o acesso dos públicos a este monumento e o alargamento da área e atividades de usufruto 

no Mosteiro? 

3. Que obras de reabilitação e requalificação serão feitas no Mosteiro de Arouca? Quem dirigirá essas obras, 

de forma a garantir o respeito pelo edifício? 

4. Que projetos tem para garantir um maior uso cultural e comunitário do espaço do Mosteiro de Arouca, 

nomeadamente nas zonas que hoje não estão a ser utilizadas? 

 

 

Palácio de São Bento, 04 de outubro de 2016. 

 

O deputado 

         Moisés Ferreira 

 


