
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No passado dia 27 de Novembro teve lugar uma derrocada parcial da arriba do Promontório de

Nossa Senhora da Rocha no Concelho de Lagoa. Esteevento levou a quecerca de3 metros de

área circulável junto à capelaruissem. Tal facto levanta naturais preocupações de segurança,

não só do edificado, como também e principalmente no que respeita à circulação dos milhares

de pessoas que anualmente visitam aquele espaço.

No seguimento desteevento é de sublinhar a rápida e eficaz intervenção do Serviço Municipal de

Proteção Civile da Associação Portuguesa do Ambiente que, de imediato,sinalizaram o local e

salvaguardaram uma área de segurança para os visitantes.

O Forte e a Capela de Nossa Senhora da Rocha estão classificados como Imóveis de Interesse

Públicoe são um dos ex-líbris do litoral do Barlavento Algarvio e do concelho de Lagoa, como tal

o Estado, através dos seus serviços descentralizados, deve assegurar a sua manutenção e

preservação.

Assim, ao abrigo da Constituição, das leis vigentes e do regimento parlamentar, solicita-se a V.

Exa. se digne a obter junto do Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

resposta às seguintes questões:

Tratando-se de uma zona de responsabilidade da Agencia Portuguesa do Ambiente, foi

realizada uma devida avaliação do local após o referido incidente?

1.

Existe alguma intervenção prevista para o local com vista a salvaguardar o Património

Classificado bem como garantir condições de segurança a quem visita o local?

2.

Caso esteja prevista uma intervenção, qual o horizonte temporal para a sua realização?3.

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 11 de Dezembro de 2014

Deputado(a)s

PEDRO ROQUE(PSD)

ELSA CORDEIRO(PSD)



Deputado(a)s

CRISTÓVÃO NORTE(PSD)

BRUNO INÁCIO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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