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 Exmo. Sr. 

Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores 

 

Requerimento 

(Histórico das cedências e aquisições realizadas no âmbito dos 

diversos serviços externos da Direção Regional da Cultura) 

Tendo em conta a atualidade da questão referente à cedência 

temporária ou definitiva de bens de valor cultural relevante que integram 

o espólio dos diversos serviços externos da Direção Regional da Cultura, 

nomeadamente os museus regionais, os museus de ilha, o ecomuseu, as 

bibliotecas públicas, os arquivos regionais e o Arquipélago – Centro de 

Artes Contemporâneas, interessa perceber e conhecer a política de 

cedências e de incorporação de bens culturais que foi desenvolvida entre 

2010 e 2020. 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, 

requeremos que nos sejam prestadas as seguintes informações: 

1- Enumeração de todas as incorporações de bens culturais que foram 

integrados, entre 2010 e 2020, no acervo dos diversos serviços 

externos da Direção Regional da Cultura, individualizando os casos 

das diferentes entidades que o integram (por exemplo, o Museu 

Carlos Machado). No caso das mesmas terem sido incorporadas 

através das modalidades de compra e dação em pagamento, devem 

ser referenciados os valores de aquisição dos respetivos bens. 

2- Enumeração de todos os bens que foram cedidos a qualquer 

entidade, de forma temporária ou permanente, por parte dos 

diversos serviços externos da Direção Regional da Cultura, entre 

2010 e 2020. 

3- Cópia dos pareceres técnicos referentes à cedência da gravura "A 

Torre Autonómica" (1903), caricatura de Augusto Cabral sobre a 

implantação da autonomia administrativa em São Miguel, que 

integrava o espólio da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta 

Delgada e foi cedida à Casa da Autonomia. 
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4- Cópia dos pareceres técnicos referentes à cedência dos seguintes 

documentos, por parte Biblioteca Pública e Arquivo Regional de 

Ponta Delgada à Casa Manuel de Arriaga (trata-se de dois 

documentos raros e muito valiosos que pertenciam ao espólio de 

Teófilo Braga: 

- ARRIAGA, Manuel de - Harmonias sociais o problema humano e a 

futura organização social: a paz dos povos. Coimbra: F. França 

Amado Editor, 1907. XII, 333 p., [1] estampa. 

- AOS REPUBLICANOS Portuguezes: homenagem ao partido 

republicano pelos typographos Pedro d’Oliveira e Manoel Augusto de 

Sousa [Visual gráfico]. Lisboa: Typ. da Empreza Litteraria Luso-

Brazileira, 1883. 1gravura: color.; 60x43cm. 

 

  

Corvo, 28 de abril de 2021 

 

Os Deputados do PPM, 

 

Paulo Estêvão 

 

Gustavo Alves 

 


