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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 11 de abril, precisamente um ano após as denúncias de demolições na fachada

e cobertura do já degradado edifício de Nadir Afonso, a Direção-Geral do Património Cultural

(DGPC) decidiu arquivar o procedimento de classificação da antiga panificadora de Vila Real.

Falamos de um importante edifício da fase final do Movimento Moderno Português, único na

zona de Vila Real, e um dos escassos exemplos de obras arquitetónicas de um dos maiores

nomes do panorama artístico do séc. XX. Apesar de Nadir Afonso raramente ser referenciado

como arquiteto, esta é a profissão em que se formou e à qual dedicou grande parte da sua vida,

tendo trabalhado com nomes da arquitetura moderna, como Le Corbusier, Óscar Niemeyer,

Georges Candilis, Alex Josic, Shadrach Woods e Carlos de Almeida.

A panificadora é, assim, um contributo inequívoco para a valorização da cidade de Vila Real,

que no passado longínquo e recente não tem sido capaz de preservar outras obras de elevado

valor histórico e arquitetónico.

O abandono e avançado estado de degradação da panificadora tem suscitado indignação e

ação por parte da população de Vila Real. Há mais de um ano foi lançada a petição "Vamos

salvar o edifício da Panreal -- projeto Nadir Afonso” dirigida ao Presidente da Câmara Municipal

de Vila Real e que reúne centenas de subscrições, e, pouco tempo depois, foi elaborada a

proposta para classificação do edifício como imóvel de interesse público.

O procedimento de classificação foi aberto a 11 de abril de 2017, a pedido da diretora-geral do

Património Cultural, Paula Silva – estando já o processo em análise na Secção de Património

Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura - para impedir danos continuados

no imóvel, logo após as já referidas demolições ilegais.

Passado um ano, é anunciada, em Diário da República, a decisão de arquivamento do

processo. Justifica-a o facto de, após as demolições, o edifício já não reunir as características

para uma classificação e a oposição á classificação tanto da parte do seu proprietário como da



Câmara Municipal de Vila Real.

Contudo, o parecer da Direção Regional de Cultura do Norte refere a importância singular do

edifício e ainda que a reconstrução é “perfeitamente possível”, existindo até o projeto original.

No mesmo documento, que parece não ter sido tomado em consideração pela Direção Geral do

património Cultural, do importa sublinhar o seguinte excerto: “Tendo presente as recentes

demolições ilegais, o eventual arquivamento do processo baseado no mau estado de

conservação e perda de integridade, pode ser entendido como um sinal de que causar danos a

um imóvel para impedir a classificação, compensa. É obviamente um mau sinal e um mau

precedente, no quadro global das políticas de salvaguarda do património cultural”.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar

do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através doMinistério da Cultura as

seguintes questões:

Tem o Governo conhecimento do processo explicitado? Tem o Governo conhecimento do

parecer da Direcção Regional de Cultura do Norte acerca da classificação da panificadora de

Vila Real?

1.

Não receia o governo que o arquivamento deste processo incentive a má conduta e

destruição de património por parte de quem, tendo outros interesses, o não queiram

preservar?

2.

Confirma o governo que uma das razões para a não classificação do edifício como de

interesse público prende-se com o facto da Câmara Municipal de Vila Real, não ser favorável

a essa classificação?

3.

Palácio de São Bento, 5 de maio de 2018

Deputado(a)s

JORGE CAMPOS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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