
Oeiras, 24 de junho de 2021

Assunto: Requerimento sobre Plano de Salvaguarda da Estação Agronómica Nacional

Diretor-Geral da Direção Geral do Património Cultural, Exmo. Sr. Dr. Bernardo Alabaça

Somos uma associação local de Oeiras legalmente constituída (NIF 516.458.507)

dedicada à intervenção em defesa da qualidade de vida em Oeiras, abrangendo

assuntos ambientais, patrimoniais e de transparência.

A Câmara Municipal de Oeiras celebrou com dois ministérios (Agricultura e Justiça) dois

protocolos para a gestão e recuperação da Estação Agronómica Nacional (em Oeiras) e

da Quinta da Cartuxa (em Caxias). São duas situações com que estamos de acordo, face

ao potencial de recuperação que se cria com estas parcerias.

No entanto, levanta-se-nos um conjunto de preocupações a propósito das intervenções

que decorrem em ambos os espaços. A simples consulta dos mecanismos de proteção

territorial é clara quanto à extrema sensibilidade patrimonial de ambos os espaços,

acumulando vários regimes de proteção, o que contrasta com a aparente facilidade

com que o Município de Oeiras tem procedimento à execução de movimentações de

terra, terraplanagens, abates de árvores e alcatroamentos, sem que se conheçam os

planos de intervenção, nem tampouco se os mesmos estão a ser acompanhados pela

DGPC, que V.Exa. dirige.

Para além deste facto, não é do conhecimento público que tenham sido aprovados

quaisquer planos para intervenção, pelo que nos preocupa os trabalhos que venham a

seguir-se. Assim sendo, a “Evoluir Oeiras - Associação” vem requerer os seguintes

esclarecimentos:

1 - Os trabalhos de terraplanagem e abates de árvores realizados na Estação

Agronómica Nacional no passado mês de maio e início de junho tiveram a aprovação

da DGPC?

2 - Os trabalhos de alcatroamento dos percursos da Quinta da Cartuxa tiveram a

aprovação da DGPC?

3 - Há um plano geral de salvaguarda aprovado para o conjunto da Estação Agronómica

Nacional?

4 - Há um plano geral de salvaguarda aprovado para o conjunto da Quinta da Cartuxa?

Sem outro assunto de momento. Subscreve atentamente,

Carla Castelo, Cidadã com o CC 08844511, Presidente da Direção da “Evoluir Oeiras -

Associação”
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