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CHEGA ALERTA PARA QUE NÃO SE COMA A GALINHA DOS OVOS DE OURO DOS 

AÇORES 

 

O deputado do Chega, José Pacheco, saudou esta manhã, na Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores, os cerca de 700 peticionários, bem como o primeiro subscritor da petição que se 

insurgiram contra a construção de um túnel de apoio ao miradouro da Lagoa do Fogo e controle 

de acesso ao miradouro e caldeira, na ilha de São Miguel, felicitando, de igual modo, o Governo 

dos Açores por ter impedido que o projecto fosse avante. 

Entendendo que os Açores são uma Região rica em belezas paisagísticas, o parlamentar deixou 

o repto para que não se coma a galinha dos ovos de ouro do arquipélago no que ao turismo diz 

respeito. Para José Pacheco, a petição que deu entrada na Assembleia Regional acaba por ser 

“um grande alerta no sentido de chamar a atenção para o que realmente queremos do nosso 

turismo e da nossa Região e quanto às opções que devem ser tomadas doravante neste 

importante sector económico regional. 

“Não podemos continuar a comer a galinha que nos dá os ovos”, disse, reconhecendo sentir-se 

incomodado com os “modernismos que, em nada, são evolutivos. Antes pelo contrário, são 

destrutivos e estragam o que de melhor os Açores têm que são as nossas paisagens ou o nosso 

clima, que são bastante procurados e apreciados por todos quantos nos visitam”. 

Entende o deputado do Chega que “é isto que temos para vender e é este o nosso postal de 

visita que importa conservar e não precisamos acrescentar ou inventar mais nada. Fazer túneis, 

restaurantes ou, como se fez no passado, um hotel na Vista do Rei, nas Sete Cidades, são graves 

atentados ambientais, não se podendo cometer, uma vez mais, estes erros ambientais”, 

concluiu. 
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