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O
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Lisboa

Requerimento n° 0009

/GPCPAML /2014

Assunto: Restaurante panorâmico de Monsanto
Construído pela Câmara Municipal de Lisboa em 1968, o restaurante panorâmico de
Monsanto encontra-se presentemente em estado de degradação, relegado ao abandono e
com futuro incerto. O edifício de sete mil metros quadrados, projectado pelo arquitecto
Chaves da Costa, integra várias obras de arte painéis e altos-relevos de Querubim Lapa e
azulejos de Manuela Madureira, também danificados pelo tempo e pela mão humana.
-

-

Já em 2008, o executivo prometeu a busca de várias soluções para a questão. Em
declarações ao DN Sá Fernandes referiu que “O edifício hoje em dia representa mesmo um
problema” e que “O imóvel está há muito abandonado e degradado, sobretudo, depois de
algumas obras que foram feitas ainda durante o mandato de Santana Lopes e que foram
deixadas a meio”. Também a esta data, os vereadores do PCP entregaram, entretanto, no
início de Novembro, um requerimento ao Executivo, pedindo esclarecimentos sobre o futuro
do Panorâmico de Monsanto, que permanece sem resposta sendo que o PCP mantém a
posição de que é inteiramente inadequada a instalação de qualquer tipo de serviços no
Parque de Monsanto, contrariando a defesa do espaço verde em causa e que qualquer
alteração de uso no parque pode configurar um precedente grave de violação das exigências
de preservação, para além do verdadeiro atentado que é o estado do património cultural
edificado de Lisboa.
O Grupo Municipal do PCP, ao abrigo da alínea f) do n.2 ido Artigo 42 e das alíneas d) e j) do
Artigo 122 do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, requer a V. Exa. que
providencie as diligências necessárias junto da Câmara Municipal de Usboa para que esta,
com a urgência que o assunto merece, preste os seguintes esclarecimentos:
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Grupo Municipal do PCP
1. Qual o motivo para a inexistência de qualquer intervenção da Câmara Municipal de Lisboa
na recuperação e reabilitação do Restaurante Panorâmico de Monsanto, permitindo a
degradação deste notável património arquitectónico e cultural?
2. Que soluções foram estudadas desde 2008 e por que não foram implementadas?
3. Que projetos tem o Executivo para a intervenção urgente neste edifício mantendo a sua
função inicial e propriedade pública?

Com os melhores cumprimentos,
Assembleia Municipal de Lisboa, em 17 de Junho de 2014

O Deputado Municipal
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Requerimento n.° 9/GPCPAML./2014 Restaurante Panorâmico de Monsanto
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Na sequência do assunto mencionado em epígrafe junto envio cópia do requerimento,
apresentado pelo Exmo. Senhor Deputado Municipal António Modesto Navarro, do Grupo
Municipal do PCP, nos termos e para os efeitos previstos na alínea g) do Artigo 15° do
Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, solicitando a VExa que com a brevidade
possível providencie a informação requerida.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente
~
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Helena Roseta
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