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tx.mo Senhor Presidente da Assembleia Legislative da Regiao AutOnoma dos Agores,

Nos termos do artigo 52 0 da Constituigao da Repóblica Portuguese, da Lei n. o 43/90, de 10
de Agosto (exercicio do direito de petigao), alterada pelas Leis n os 6/93, de 1 de Margo,
15/2003, de 4 de Junho, e 45/2007, de 24 de Agosto e do artigo 1890 do Regimento da
Assembleia Legislative da Regiao AutOnoma dos Agores, os peticionerios abaixo identificados
vém expor e requerer o seguinte:

Os aviees F-22 e F-35 vao comegar a treinar sobre o Oceano Atlantico corn suporte na base
das Lajes. Os primeiros F-22 Raptor, cages bombardeiros norte-americanos de quinta
geragao, deverao chegar aos Agores já este ano.

o novo embaixador designado dos Estados Unidos da America em Portugal, Allan Katz, em
recentes declaragOes sobre a Base das Lajes, realgou "o valor estrategico da sua localizagao
a meio do Atléntico, mas lembrou que a cada vez maior autonomia dos aviOes militares este
a reduzir a necessidade de manter urn efectivo de 700 militares na Terceira, pelo que é
importante conseguir novas missOes para as Lajes, que passel-à° seguramente pela criagao
naquela base de um campo de treino para cages, uma materia que ainda este a ser
discutida entre as forges armadas dos dois paises, antes de passar para o piano da decisao
politica."

Na prética este ern causa a possibilidade do espago aereo dos Acores se transformar num
enorme campo de treino militar para aviOes F-22 e F-35 de Ultima geragao, equipados corn
misseis hipersOnicos. E mais uma cedencia a mequina militar dos EUA, sem qualquer
contrapartida, em sacrificio dos interesses nacionais e do bem-estar e seguranga das
populagOes.

Mais uma vez estao a ser tomadas importantes decisOes nas nossas costas. Chegou a altura
de intervir e dizer BASTA !

Com a sua participagao tudo faremos para entregar esta petigao a todas as autoridades corn
responsabilidade politica na materia.

Desta forma, requeremos que nos termos dos artigos 191 0 e 1920 do Regimento da
Assembleia Legislative da Região Aut6noma dos Acores, a presente petig go seja para os
devidos efeitos apreciada pela Comissao competente em razâo da materia e pelo Plenerio da
Assembleia.

Para efeitos de admissao da presente petigao informa-se que os primeiros subscritores da
mesma säo os seguintes:
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