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Assunto: Condições de funcionamento das novas instalações do CNANS e salvaguarda do
espólio arqueológico proveniente de meio húmido
Destinatário: Ministra da Cultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A mudança do CNANS – Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática para Xabregas
estará atualmente em curso, sendo necessário que o Governo garanta que, nas novas
instalações, estão asseguradas todas as condições técnicas e logísticas para serem
normalmente desenvolvidas as competências do CNANS.
Assim, é forçoso assegurar o número de postos de trabalho adequado para a missão acometida
ao CNANS, as condições de laboratório e de reserva de espólio arqueológico proveniente de
meio húmido, a disponibilização de condições para investigadores externos, entre outros
aspetos.
Importa também perceber se o CNANS estará em condições de receber o espólio que está
neste momento a ser recolhido em inúmeras intervenções arqueológicas, nomeadamente em
Lisboa. É o caso, a título de exemplo, da grande embarcação identificada na Av. 24 de Julho.
Muitos outros exemplos de grande valor existem e merecem adequado tratamento e condições
de preservação.
Como tal, o PCP considera que é preciso saber se este espólio de valor incalculável vai
continuar com destino incerto ou se o Governo assegura todas as condições para que seja
albergado condignamente e que o CNANS tem todos os meios que o possam assegurar.
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais devidamente aplicáveis, solicitase a V.ª Ex.ª que possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Cultura, as
seguintes questões:
1. Que medidas está o Governo a tomar para assegurar o número de postos de trabalho
adequado para a missão acometida ao CNANS, independentemente e para lá das várias
vezes anunciadas EEA Grants?
2. Estão as novas instalações do CNANS preparadas para receber o diverso espólio
arqueológico proveniente de meio húmido que está a ser atualmente a ser recolhido em
inúmeras intervenções arqueológicas?
3. O que vai acontecer a todo este espólio ao certo? O que está destinado, por exemplo, à
grande embarcação identificada na Av. 24 de Julho?
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