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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Edifício do Tribunal de Santa Maria da Feira afinal não corre risco de derrocada 

Destinatário: Ministério da Justiça 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda tomou conhecimento da realização de novas perícias técnicas ao 

edifício do Tribunal de Santa Maria da Feira, agora vazio, que contradizem o perigo de 

derrocada alegado em 2008 e que justificou o abandono deste edifício. 

Como o Governo saberá, os serviços do Tribunal de Santa Maria da Feira localizam-se, 

desde essa data, num prédio e em locais inicialmente destinados à habitação e à localização 

de comércio. O custo do aluguer mensal destes espaços, incluindo espaços de garagem, 

ascende aos quase 70 mil euros. Esta solução mantém-se desde 2008, tendo custado 

milhões de euros aos contribuintes. 

Agora, novas perícias ao antigo edifício do Tribunal, dizem que este nunca esteve em risco 

de derrocada e que, inclusivamente, pode ser recuperado mediante as obras necessárias. 

Lembramos que os 6 anos de abandono, falta de manutenção e vandalismo a que esteve 

exposto o antigo edifício, tornam hoje mais difíceis e mais caras as obras necessárias à 

recuperação do mesmo. Lembramos ainda que os 6 anos de aluguer de espaços provisórios 

num prédio de habitação já gastaram mais dinheiro do que aquele que seria necessário para 

a recuperação do edifício original. 

Perante a situação que representou um enorme gasto de dinheiro público, assim como um 

funcionamento da justiça feito em condições nem sempre condizentes com a dignidade que 

ela merece, impõe-se algumas questões. 

 

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 Justiça, as seguintes perguntas: 
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1. Porque razão não foram feitas este tipo de perícias técnicas há mais tempo? 

2. Porque razão não se tentou encontrar, de há seis anos a esta parte, uma solução 

definitiva para o funcionamento do Tribunal de Santa Maria da Feira? 

3. Qual foi o gasto total com a solução provisória de aluguer de espaços de habitação, 

comércio e garagem no prédio onde atualmente se localiza o Tribunal de Santa Maria 

da Feira? 

4. Perante os resultados das novas perícias, vai o Governo optar pela relocalização do 

Tribunal no antigo edifício, depois de efetuadas as obras necessárias? 

Palácio de São Bento, 19 de março de 2014. 

Os deputados 

       Pedro Filipe Soares 


