
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – As baterias localizadas na Trafaria em Almada, mais concretamente as baterias de Alpena e

Raposeira datam de 1893 estando integradas no Regimento Artilharia de Costa, denominado

RAC e tinham como objectivo a defesa de costa e a barra do Tejo

2 – As baterias de Alpena e Raposeira constituem um verdadeiro espólio da história militar e das

Forças Armadas Portuguesas

3 – Com o encerramento do Regimento de Artilharia de Costa deram também por terminada a

sua missão por altura do fim do Serviço Militar Obrigatório

4 – As mesmas depois de encerradas, encontram-se ao abandono, degradadas e à mercê do

vandalismo

5 – As baterias de Alpena e Raposeira transportam consigo uma herança histórica e um espólio

de elevado valor material e imaterial, não só ao nível militar como ao nível cultural

6 – Foi nas baterias da Trafaria que no ano de 1901, se fez a primeira experiência portuguesa

de TSF (Telegrafia Sem Fios), levada a cabo neste local e o Forte do Alto do Duque, a uma

distância de 4.300 metros

7 - A sua requalificação preconizará e dinamizará todo um potencial económico local, histórico e

cultural tal como potenciará a revitalização da zona envolvente

8 – Desde o seu encerramento não houve por parte de nenhuma entidade pública uma

manifesta vontade e interesse na reabilitação das baterias de Alpena e Raposeira na Trafaria



9 - A sua requalificação preconizará e dinamizará todo um potencial económico local, histórico e

cultural tal como potenciará a revitalização da zona envolvente

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Câmara Municipal

de Almada, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem a Câmara Municipal de Almada, conhecimento do estado de degradação e de

abandono em que se encontra as Baterias de Alpena e Raposeira localizadas na Trafaria?

2 – Considera ou não a Câmara Municipal de Almada que a restauração e conservação

das Baterias de Alpena e Raposeira constituem um potencial conjunto de oportunidades

para a requalificação do espaço e preservação do seu espólio quer material quer

imaterial?

3 – Em caso afirmativo, que medidas pretende a Câmara Municipal de Almada

implementar para a sua restauração e requalificação?

4 – Tem a Câmara Municipal de Almada, conhecimento de algum projecto conjunto ou

iniciativas conjuntas com o Ministério da Defesa que tenha como objectivo conduzir uma

aproximação global à requalificação de prédios cujo uso militar já não se justifica?

5 – A Câmara Municipal de Almada tem conhecimento da existência de algum projecto

nomeadamente o “OCO – Ocean&Coastline Observatory” galardoado pelo concurso da

Architecture for Humanity´s Open Chalenge” com o objectivo de requalificar o espaço em

apreço? Se sim, que entendimento faz a Câmara Municipal relativamente ao mesmo?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 16 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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