GRUPO PARLAMENTAR
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL DOS AÇORES
REQUERIMENTO AO GOVERNO REGIONAL
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos
Açores
Foi colocada à venda, que se realizará em hasta pública, a antiga instalação
militar de artilharia de costa existente na ponta da Espalamaca, Ilha do
Faial. Tal como aconteceu com o chamado Forte da Guia, instalação
similar a esta, também colocada à venda. Tudo indica que ninguém foi
consultado previamente pelo Governo da República, sobre esta intenção de
alienação. Nem o Governo Regional, nem a Câmara da Horta, tiveram, ao
que se pensa, oportunidade de se pronunciarem sobre este assunto.
Acontece porém que as antigas posições de artilharia de costa da
Espalamaca e da Guia são importantes marcos históricos ligados à
relevância que os Açores em geral e o Faial em especial tiveram do ponto
de vista militar naval no século XX.
De facto essas posições de artilharia de costa pertenciam ao sistema de
defesa do Porto da Horta e do Canal Faial-Pico, locais onde aportavam e
ancoravam frotas aliadas na 2ª Guerra Mundial.
Não é aceitável que tais testemunhos históricos sejam tratados de forma
simplesmente burocrática e transformados, no caso da Espalamaca, numa
eventual exploração agro-pecuária, sem pelo menos se ponderar se haveria
interesse na sua preservação.
Tratando-se, como se trata, de uma típica instalação artilheira de meados
do século XX, poderia ser interessante que o Estado, a Região e a Câmara
Municipal constituíssem uma parceria que visasse a transformação daquele

local num núcleo de memória do papel dos Açores nos conflitos mundiais
do século passado.
Considerando o exposto, requeiro ao Governo Regional, nos termos
regimentais, respostas às questões seguintes:
1 - Considera ou não o Governo regional que as antigas instalações
militares da Espalamaca, Faial, têm interesse histórico – cultural?
2 - Em caso de resposta afirmativa à pergunta anterior, está o Governo
disposto a integrar e dinamizar uma eventual parceria, nomeadamente com
a Autarquia, que vise transformar aquelas instalações num núcleo
museológico que documente aspectos essenciais do papel dos Açores e dos
seus portos nos grandes conflitos militares do século XX?
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