
Aos Órgãos de Comunicação Social do Concelho de Mafra

COMUNICADO  –  CARRILHÕES DE MAFRA

Exmos. Senhores

Para vosso conhecimento e divulgação, enviamos o requerimento que os Deputados do PCP fizeram na  
Assembleia  da  República,  e  a  posição que a  CDU de Mafra  resolveu manifestar  face  às  preocupações 
motivadas pelo estado em que se encontram os Carrilhões de Mafra. 

REQUERIMENTO

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Surgiram  recentemente  novas  notícias  que  denunciam  a  situação  de  degradação  das  estruturas  dos  
carrilhões do convento de Mafra. Trata-se de uma estrutura cuja degradação e perigo foi detectada há dez  
anos, motivando o seu encerramento. Entretanto não foram tomadas medidas de recuperação daquelas  
estruturas, para além de medidas de contenção mínimas para evitar a derrocada. Este facto inibe aliás a  
sua  utilização  artística,  importante  aspecto  do  Convento  e  Palácio  de  Mafra,  que  valoriza  de  forma 
significativa aquele conjunto patrimonial. 

Sem prejuízo da necessidade de outros investimentos naquele importante monumento nacional, importa  
saber  em  concreto  que  medidas  estão  previstas  para  a  consolidação  do  complexo  de  carrilhões  do 
Convento de Mafra, bem como para o regresso da sua utilização artística. 

Assim, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, venho requerer através de V. Exa., ao  
Senhor Secretário de Estado da Cultura, resposta às seguintes perguntas: 

-Que avaliação está feita da situação das estruturas dos carrilhões do Convento de Mafra? 

-Que medidas estão previstas para a sua recuperação? 

-Que verbas estão disponíveis para esta questão no Orçamento do Estado para 2012 e nos anos seguintes?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 17 de Outubro de 2011 

Deputados

BERNARDINO SOARES(PCP) 

MIGUEL TIAGO(PCP)
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Este o requerimento apresentado em 17 de Outubro findo pelo PCP ao Secretário de Estado da Cultura,  
através da Presidente da Assembleia da República.

Até  ao  presente,  estão  sem  resposta  as  perguntas  formuladas.  Entretanto,  encontra-se  assinalada  a 
vedação de uma área do pavimento na base da torre sul do Monumento, uma vez que já se verificou a  
queda de pedaços da estrutura de madeira, sem felizmente, até ao momento, ter causado estragos nem 
vítimas. 

A  CDU  de  Mafra  reitera  os  suas  preocupações  sobre  este  caso  insólito,  fruto  do  desleixo  e 
irresponsabilidade  de  todas  as  entidades  intervenientes  que  de  há  muito  mais  não  fazem  do  que 
“empurrar” umas para as outras a efectivação das obras urgentes e indispensáveis para a segurança da 
população e para a recuperação de tão importante conjunto de sinos que constituem os carrilhões do  
Convento de Mafra, emudecidos há muitos anos pela incúria e incompetência dos poderes.  

Mafra, 2 de Novembro de 2011

P’la Comissão Concelhia de Mafra da CDU

Elias Mendonça (PCP)    968 337 561

Licínia Quitério (Ind.) 919 268 727

Eduardo Libânio (PEV) 965 767 546
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