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BE AF da UF Cascais e Estoril  Requerimento 1/2018 

 

REQUERIMENTO 

 

Assunto: Obras no antigo Mercado de Alapraia 

 

Exmo. Sr. Presidente da JF de Cascais e Estoril 

 

O Bloco de Esquerda (BE) sempre defendeu a reabilitação do Mercado de Alapraia e a 

manutenção da sua função de mercado e, desde a ordem para o seu encerramento por 

parte do executivo PSD/CDS,  vem expressando a sua preocupação com este 

equipamento,  questionando o executivo da J.F. sobre o seu futuro. 

Em 17 de Março de 2017 o  Mercado de Alapraia foi encerrado pela Junta de Freguesia 

(J.F.) para obras de reabilitação do espaço que  durariam três meses. Esse encerramento 

foi penoso para as pessoas que do mercado tiravam o seu sustento e para a população da 

Alapraia que perdeu uma infraestrutura de comércio de proximidade e de convívio, 

provando o seu descontentamento a  concentração realizada em 26 de janeiro de 2018 à 

frente do mercado.  

Em 19 de Dezembro de 2017, na Assembleia de Freguesias de Cascais e Estoril, o 

presidente da J.F., em resposta aos pedidos de esclarecimento do  BE, referiu  que "surgiu 

uma proposta da Academia Sénior da  Cruz Vermelha Portuguesa, de poder aproveitar 

aquele espaço  para criar um polo semelhante ao que se encontra na Parede " e que 

estavam a analisar a possibilidade  (Acta da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia de 

Freguesias de Cascais e Estoril de 19.12.2017, p.22). 

 De proposta a realidade passaram mais 4 meses e, no dia 18 de Abril de 2018,  a JF 

promoveu uma sessão pública para apresentar o novo "projeto da remodelação e 

transformação do antigo edifício do mercado de Alapraia, "Espaço Geração Mais" de apoio 

à população sénior local, em  parceria com a Delegação da Costa do Estoril da Cruz 

Vermelha Portuguesa." 

 Em 26 de Junho de 2018, na Assembleia de freguesia, em resposta às perguntas do BE 

sobre quando seria dado a conhecer à assembleia o protocolo celebrado entre a JF e a 

Cruz Vermelha, foi afirmado pelo presidente do Executivo que seria em Setembro, mas tal 

não  aconteceu, estando agora previsto  para Dezembro.  
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Assim, considerando que: 

- Os prazos sobre os projectos e obras  anunciadas para este equipamento têm sido 

sucessivamente adiados; 

- Continua afixado um placard com informações erradas sobre as obras no Mercado no 

edifício do antigo mercado de Alapraia,  nomeadamente com um prazo de conclusão das 

obras de 150 dias;  

- O placard está lá há mais de 1 ano (desde finais de Setembro de 2017), ultrapassando 

em larga medida o prazo indicado e sem dar nenhuma satisfação aos/às moradores/as; 

- O  Mercado de Alapraia está encerrado há mais de 1 ano e 8 meses;  

- Verificando-se que as obras nesse espaço, entretanto iniciadas, se encontram paradas 

há cerca de 1 mês. 

 

O Bloco de Esquerda honrando o seu compromisso político de não abandonar o Mercado e 

os/as moradores/as de Alapraia e face ao acima exposto, vem solicitar  ao Sr. Presidente de 

Junta de Freguesia  os seguintes esclarecimentos: 

1)- Por razões as obras se encontram suspensas ? 

2) - Quando se prevê a abertura do projectado  "Espaço Geração Mais"? 

3) - O  que é que os moradores/as de Alapraia terão directamente à sua disposição 

neste equipamento?   

4) - Que serviço estará directamente ao alcance de qualquer freguês que procure este 

equipamento?   

 

Cascais, 13 de Dezembro  de 2018 

P'lo Bloco de Esquerda Cascais 

Afonso Filipe 

 

Bloco de Esquerda Cascais 
R. Dr. Marques da Mata, 

Bloco A, nº 66, loja 14  

2775-606 Carcavelos 

 

blocoesquerdacascais@gmail.com 
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