Excelentíssimo Senhor Presidente
da Assembleia Municipal de Almada
Dr. José Joaquim Leitão
Assunto: Requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Almada: “Transpraia
– Transportes Recreativos da Praia do Sol, Lda.”
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, através do Deputado Municipal, Nuno
Mendes, vem, respeitosamente, ao abrigo das disposições legais e regimentais,
Requer a V. Exa. que se digne enviar para a Câmara Municipal de Almada o
presente Requerimento, no qual se requer informações relativas ao processo
“Transpraia – Transportes Recreativos da Praia do Sol, Lda.”
Considerando que:
1.
o “comboiozinho”, - como lhe chamou o Diário de Notícias na sua viagem
inaugural, em 29 de junho de 1960 - ligava a praia da Costa da Caparica à Fonte
da Telha, num trajeto de cerca de nove quilómetros num percurso que
compreendia quatro estações e 15 apeadeiros;
2.
No ano em que faria 60 anos, em 2020, o Transpraia terminou as suas
viagens, não atravessando as praias da Costa da Caparica para Sul, até (quase) à
Fonte da Telha.
3.
Este meio de transporte, já foi do centro da vila, agora cidade, até mesmo
ao centro da Fonte da Telha.
4.
O Transpraia é altamente reconhecido e encerra em si uma vida de “fama”,
de protagonismo, trazendo às dunas da Caparica esta preciosidade turística que
figurou em inúmeros filmes, jornais e revistas de incontáveis países, assim como
artistas de reconhecido valor;
5.
Este Transpraia é um excelente atractivo turístico para o Concelho de
Almada;
6.
o sistema Decauville, que este comboio usa, com 60 cm de bitola, torna-o
uma raridade singular apreciada pelos amantes de comboios e população em
geral.
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7.
Foram realizadas inúmeras Reuniões entre o proprietário, a Câmara
municipal de Almada, a Ecalma/Wemob, não tendo estas dado um qualquer fruto
plausíveis;
8.
a CMA está a analisar várias possibilidades de futuro para o Transpraia,
mantendo o interesse que o comboio passe para a posse municipal e seja gerido
num enquadramento de mobilidade integrada e do acesso às praias;
O Grupo Municipal do Partido Chega Almada, com base nos Considerandos que
se expressam, requer assim informações sobre o andamento do processo relativo
ao Transpraia, em todos os seus termos e condições à data.
Pede Deferimento ao Requerimento,

______________________________________
Nuno Mendes
Deputado Municipal
Líder do Grupo Municipal - CHEGA
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