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Almada 
 

 
 

Exm.º Sr. Presidente  
Assembleia Municipal de Almada  

  
 
 
Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o            
deputado municipal do CDS-PP, apresentar o presente Requerimento à Câmara          
Municipal de Almada  
  
Assunto: Requalificação das Baterias de Alpena e Raposeira na Trafaria  
 
 
Considerando que: 
 

- As baterias localizadas na Trafaria, mais concretamente as baterias de Alpena e            
Raposeira, que datam de 1893, estando integradas no Regimento de Artilharia da            
Costa, denominado RAC, e tinham como objectivo a defesa de costa e a barra do Tejo 

 
- As baterias de Alpena e Raposeira constituem um verdadeiro espólio da história militar             

das Forças Armadas Militares Portuguesas como é também parte integrante da história            
do território de Almada 

 
- Com o encerramento do Regimento de Artilharia de Costa deram também por terminada             

a sua missão por altura do fim do Serviço Militar Obrigatório (SMO) 
 

- As mesmas depois de encerradas, encontram-se ao longo de vários anos ao abandono,             
cada vez mais degradadas e à mercê do vandalismo descaracterizando          
vertiginosamente a sua arquitetónica  

 



- Este património de origem militar transporta consigo uma herança histórica e um espólio             
de elevado valor material e imaterial, não só ao nível militar, mas também ao nível da                
história nacional e local 

 
- Foi nas baterias da Trafaria que no ano de 1901 se fez a primeira experiência               

portuguesa de TSF (Telefonia SEM FIOS), levada a cabo nesse local e no Forte do Alto                
do Duque, a uma distância de 4.300 metros 
 

- A sua requalificação promoverá e dinamizará todo um potencial económico local,           
histórico e cultural tal como potenciará a revitalização da zona envolvente 

 
- Desde o seu encerramento não houve por parte de qualquer entidade pública uma             

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

 
- A sua efectiva reabilitação pode ser parte integrante de um plano de revitalização de              

todo o património histórico-cultural integrado do concelho de Almada  
 

- Segundo fonte oficial do Ministério da Defesa Nacional ocorreu em Junho de 2015, uma              
visita conjunta entre a autarquia e o Director Geral de Recursos e o Sub-Director do               
Tesouro e Finanças, tendo as duas entidades visitado a localidade em questão            
incluindo as baterias de Alpena e Raposeira, tendo ficado, segundo a mesma fonte,             
conscientes do estado de degradação em que se encontram as baterias, sem utilização             
e uma ausência de interesse na sua aquisição manifestada por particulares 

  
- Na sequência dessa visita ficou acordado que se procederia à avaliação em conjunto de              

imóveis disponíveis para rentabilização no concelho que serviria de base para uma            
futura análise da possibilidade da sua cedência ao município 
 

- O Ministério da Defesa Nacional alegou que o mesmo não dispunha de recursos que              
pudesse atender a todas as situações que determinem a necessidade de requalificação            
e preservação do edificado a seu cargo, acrescentando que em sua alternativa, estaria             
em curso um conjunto abrangente de iniciativas junto das autarquias com o objectivo de              
uma aproximação global à requalificação de prédios cujo o uso militar já não se justifica,               
tendo deste modo, enquadrado neste processo a avaliação da Bateria da Raposeira 

 
- No caso da bateria da Raposeira o Ministério da Defesa Nacional, garantiu que estaria              

em curso o processo da respectiva cedência ou alienação, designadamente a avaliação            
e regularização dos registos, tendo em consideração que a concretização do processo            
terá necessariamente em conta a necessidade de garantia quanto à melhor           
recuperação e requalificação do espaço 
 
 



Deste modo, o CDS-Partido Popular, ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de             
Almada, vem deste modo, através de Requerimento solicitar junto da Câmara Municipal de             
Almada respostas às seguintes questões: 
 
1 - Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento do estado de degradação             
avançada em que se encontram as baterias de costa localizadas na Trafaria,            
nomeadamente as Baterias de Alpena e Raposeira? 
 
2 - Entende ou não, a câmara municipal que a reabilitação e a colocação daquele espaço                
ao serviço das populações, ajudará no incremento da promoção do património histórico            
do concelho ao mesmo tempo que ajuda no incremento do turismo e na dinamização de               
uma localidade que tanto necessita para o seu desenvolvimento sustentado como é o             
caso da Trafaria? 
 
3 - Os locais em apreço nomeadamente as ex-infraestruturas militares como são os             
casos das baterias de Alpena e Raposeira, estão ou não, nos planos de requalificação de               
territórios do concelho por parte da autarquia quer a médio quer a longo prazo? 
 
4 - Confirma a Câmara Municipal de Almada que estão decorrer em conjunto com a               
tutela, o Ministério da Defesa Nacional, processos com vista à respectiva cedência ou             
alienação, designadamente a avaliação e regularização dos registos dos imóveis          
militares em questão?  
  
5 - Foi a autarquia contactada por parte de entidades privadas com o manifesto interesse               
na aquisição dos imóveis em questão para a sua reabilitação? Em caso afirmativo, quais              
são as entidades e qual a finalidade a que se destina essa aquisição?  
 
6- Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento de algum projecto pensado e             
arquitectado de nome “OCO - Ocean & Coastline Observatory”, galardoado pelo           
concurso Architecture for Humanity's Open Challenge, com o objectivo e interesse de            
reabilitação do espaço em análise? Em caso de conhecimento, que entendimento faz a             
autarquia relativamente ao respectivo projecto?  
  
 
António Pedro Maco 
Deputado Municipal do CDS-Partido Popular  
 
Almada, 18 de Junho de 2020 


