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Expeçaa-se

REQUERIME
ENTO

N
Número

/XI (.ªª)

PERGUNTA

Número

/XI (

.ªª)

Publiquee-se
/

/

O Secretário da Mesa

A
Assunto:
O território
o terrestre de Portug
gal e a queestão de
O
Olivença

D
Destinatár
rio: Ministrro de Estad
do e dos Negócios
N
E
Estrangeir
os

Ex.mo Srr. Presidentte da Assem
mbleia da República:
R

Nos terrmos do art.
a 5º daa Constituição da República
R
Portuguessa, o
terriitório terreestre portu
uguês é sim
multaneam
mente con
ntinental e insular:
no contineente europ
n
peu, abrange “o teerritório h
historicam
mente
definido” na Penínssula Ibéricaa; e
e matéria
em
a de ilhas,, abrange “os arquip
pélagos do
os Açores e da
Madeira”.
Numa situação
s
in
ncerta está o territó
ório de Olivença,
O
d
de facto sob a
sobeerania de Espanha,, mas quee de iure muitos co
onsideram
m pertença de
Porttugal.
-
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Olivençça passou a parte integrantte de Portugal desde que essa
parccela foi formalme
f
ente incorporada na soberrania porrtuguesa pelo
assinado em 12 de
Trattado de Alcanices,
A
e Setembro de 129
97 pelo re
ei D.
Dinis e pelo reei D. Fernaando IV, de
d Castela.
Emboraa no perío
odo das in
nvasões napoleónic
n
cas, em 6 de Junho de
espanhol pelo
nça tivessse sido inccluída no território
t
1801, a praçaa de Oliven
art. III do Traatado de Badajoz,
B
e
essa
dispo
osição seria pouco tempo de
epois
revo
ogada pelo
o art. 105
5º – assim
m se mante
endo até hoje – da Acta Finaal do
Congresso de Viena, asssinado em
m 9 de Jun
nho de 1815, vinculando Porttugal
e Esspanha, para
p
além das diveersas potê
ências europeias n
na época pós‐
napo
oleónica.
p
desde essse mome
ento,
A verdaade, poréém, é quee até ao presente,
Olivença sem
mpre se manteve
m
sob o do
omínio esspanhol, não obsttante
múlttiplas inicciativas e revindicaações con
ntrárias por parte da socied
dade
civil,, entre académiicos e políticos, evidencciando‐se o trab
balho
deseenvolvido pela asso
ociação “Grupo dos Amigos dee Olivençaa”.
posto, e ao abrigo
o das norrmais e d
dos princíípios
Em facce do exp
consstitucionais, legais e regim
mentais ap
plicáveis, pergunta o Deputado
abaiixo‐assinado, atravéés de V. Exª.,
E
ao Ministro de Estado e dos Negó
ócios
Estrangeiros do
d XVIII Governo Co
onstitucional, o seguinte:
1) Qual a posiçãão do Govverno de Portugal
P
e relação
em
o ao territtório
de Olivença
O
d ponto de
do
d vista da
d integrid
dade do seeu território e
em resultado
r
das exigências consstitucionaais na matéria?
2) É verdade
v
q
que
houve a reecusa, por parte da Comissão
Interrnacional de Limitees entre Portugal
P
e Espanhaa, de traççar a
fronteira entree o Rio Caiia e a Ribe
eira de Cun
ncos?
3) É veerdade quee, em parrecer (hom
mologado), o Conselho Consu
ultivo
da Procurador
P
ria‐Geral da
d República reconheceu que os naturais do
território oliveentino são portugueses?
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Palácio dee São Bentto, 27 de Maio
M de 2010.
2

O Deputtado à Asssembleia da Repúb
blica:

Pro
of. Doutor Jorge
J
Bacelar Gouveeia

