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ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 747XI - ESCOLA SECUNDÁRIA ANTERO DE 

QUENTAL – FALTA DE SEGURANÇA 

 

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pela Senhora Deputada Maria 

João Carreiro do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sem prescindir quanto 

ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da 

Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte: 

 

1 - A Secretaria Regional da Educação e Cultura já desenvolveu diligências com o objetivo 

de se realizar a desinfestação e consolidação estrutural dos tetos pictóricos do Palácio da 

Fonte Bela - imóvel Classificado. Foram já consultadas diversas entidades para avaliar a 

profundidade da infestação e elaboração de propostas de intervenção e execução da 

mesma.  

Dada a natureza da intervenção e da sensibilidade das áreas a intervir, é necessário 

garantir a coordenação de diversas especialidades na área do restauro, da eliminação de 

pragas e da estabilidade estrutural, pois está em causa a manutenção de um património 

rico bem como a sua segurança e durabilidade. Trata-se, portanto, de um processo longo, 

mas capaz de garantir os objetivos pretendidos. 

Foram contatadas várias empresas para apresentarem pareceres técnicos especializados 

na área da desinfestação e da conservação e restauro, de forma a elaborar-se cadernos 

de encargos passíveis de responderem, efetivamente, ao diagnóstico efetuado.  

Já foi feita a visita técnica ao Palácio da Fonte Bela. O objetivo será a consolidação, o 

reforço estrutural, a limpeza e a desinfestação das estruturas de madeira dos tetos onde 

se verifica infestações de insetos xilófagos. Ficou assente, igualmente, ser necessário 

determinar a melhor técnica e produto para a desinfestação, sem isto prejudicar os 

estuques e pinturas dos tetos. Assim, fez-se uma experiência com gel desinfetante numa 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Nº Processo Angra do Heroísmo 

S/3292/2019 11-10-2019 SAI – SRAPAP/2019/462  05-12-2019 




