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 REQUERIMENTO Número     /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Estranho caso da cozinha no edifício do comando distrital da GNR de Aveiro 

Destinatário: Ministério da Administração Interna 

 
 
Exmº. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que no ano de 2014 a messe, situada no edifício onde está 

sediado o Comando da GNR de Aveiro, foi encerrada, sendo instalada de raiz, no mesmo local, uma cozinha 

pela Escola Profissional de Aveiro. 

Os alunos e professores desta escola passaram a ter acesso livre às instalações do Comando para fazer as 

suas refeições, fazer desporto e outras atividades. Esta situação aconteceu perante estupefação dos 

militares que servem neste comando, até porque o acesso de civis a instalações militares rege-se por regras 

muito restritas. 

Essas restrições não acontecem por acaso. Lembramos que neste edifício estão, por exemplo, os carros 

descaracterizados, assim como os carros com os radares que a GNR utiliza. Por estas instalações circulam, 

como não podia deixar de ser, os elementos da GNR de investigação criminal.  

Em meados de 2015 a cozinha foi desativada. Ao que sabemos terá havido uma denúncia anónima junto do 

Comando central da GNR e a Policia Judiciaria Militar terá realizado diligências para apurar o que 

verdadeiramente estava a ocorrer. 

Apesar da desativação da cozinha, a escola profissional continua a utilizar as instalações do comando para 

atividades desportivas, situação que continua a ser insólita. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da 

Administração Interna, as seguintes questões: 

1. O governo tem conhecimento da celebração de algum protoloco entre a Escola Profissional de 

Aveiro e o Comando Central da GNR para a utilização das instalações do comando da GNR de 

Aveiro? 

2. No caso de haver algum protocolo celebrado, poder-nos-á enviar cópia do mesmo? 

3. O Governo tem conhecimento de alguma investigação à existência da cantina da Escola Profissional 

de Aveiro nas instalações do comando da GNR?  

4. Sabe o governo informar se qualquer outra instituição que o solicite pode usar livremente as 
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instalações do Comando da GNR de Aveiro? 

Palácio de São Bento, 21 de dezembro de 2016. 

 

O deputado e a deputada                                                                

Moisés Ferreira 

Sandra Cunha 

 

 

 

 


