
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Na noite do passado dia 18 de dezembro a população da Ilha das Flores foi sobressaltada por

violentos estrondos que causaram uma situação de alarme público. Devido ao desconhecimento

da origem de tais estrondos a população saiu para a rua, inquieta e na ignorância da origem de

tão insólito fenómeno.

As notícias que circularam posteriormente deram conta de se ter tratado de ensaios levados a

cabo por aeronaves militares francesas, com origem na Base das Lajes, sem que tenha havido

da parte de quaisquer autoridades portuguesas autorização para a realização de tais manobras

ou sequer o conhecimento de que tais manobras iriam ocorrer.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º

do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Governo, através do Ministério da

Defesa Nacional, o seguinte:

1.º Teve o Governo conhecimento da realização de manobras militares efetuadas por aeronaves

francesas sobre a Ilha das Flores no passado dia 18 de dezembro?

2.º Foi dado algum conhecimento às autoridades portugueses de que tais manobras iriam

ocorrer?

3.º Que diligências estão previstas para evitar que ocorram manobras militares em território

nacional suscetiveis de criar situações de alarme ou de perturbação das populações?

Palácio de São Bento, terça-feira, 22 de Dezembro de 2015

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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