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0 Projecto para a Praia dos Moinhos foi concebido ma	 _e-f- • . • .:. • - .,..:. . margernailalets_n!
isso este condenado ao fracasso. A sua concepaão nao seliiiii os -paradigmas -dttin---estado-
democratic° e as seus principios fundamentals nao foram respeitados: a informacao, a participacao
e a discussao.

A democracia 6 urn sisterna politico que se alicen;a nos cidadaos, que se constred corn as pessoas e
para alas. Os responsaveis pelos Orgaos do poder representam-nas, ou seja, a todo o momenta tern
de as ouvir, tarn de ouvir as associaa5es, os especiafistas, as peticionarios, entre outros.

Democracia e pedagogia vivem de maos dadas. Os responsaveis pelo poder politico devem ter uma
atitude pedagagica, e nunca uma postura de arrogancia e prepotancia (praprias de estados
ditatoriais), dando sempre o melhor dos exemplos a seguir.

Infelizmente, nä° foi esta atitude que assistimos relativamente as obras que estao a decorrer na
Praia dos Moinhos. As pessoas que se preocupam verdadeiramente corn a Praia dos Moinhos, as
habitantes do Porto Formosa, as jovens e adultos do Concelho, os emigrantes e turistas foram
ignorados. Reagindo a esta situacao formou-se o movimento SOS POTtO Formosa, cujas
reivindicaches e propostas também nao foram Was em aorta pelos responsaveis daquela autarquia.

Uma praia 6 um espaco que potence ao dorninio pablico. Espacos coma este sao par definicao
lugares de e para todos. Adutera-los sem informar nao 6 a forma corrects de agir num estado de
direito.

Parece-nos que ha *urgancia° em realizar esta obra, o que levanta inerneras suspeitas relativamente
aos objectivos deste projecto!

Sera que foi intencional manter todos na ignorancia e no obscurantismo?

Nem em termos da sua legalidade este processo foi bem conduzido. 0 edital publicado no Jornal
Oficial do dia 7 de Abril foi completamente desrespeitado, segundo o panto n°3 do art°.68 da lei n°
58/2005, a CMRG se poderia iniciar as obras na praia, ap6s a concessao alribuida pets DROTRH. A
Autarquia foi informada a respeito de urn prazo de 30 dias que tinha de amp& apes a publicacao do
Edital, e de forma consciente desrespeitou esta lei. A placa de licenciamento nao foi colocada no
local antes de iniciarem as obras, a consignacao pot parte do Empresa Municipal °Ribeira Grande
Mais° s6 foi concedida apes a empresa de construcao ter iniciado as obras na praia.

O projecto de arquitectura 6 desadequado, descaracteriza a Praia dos Moinhos. Assumindo um
protagonismo excessivo, desrespeita a identidade do local. Como se pode let no site do municipio
de Ribeira Grande, "Na zona da Praia dos Moinhos, aprazivel praia encravada entre altas arribas e
atravessada pot urn pequeno curso de agua doce, encontram-se inemeras azenhas que deram
name a zona balnear e recordam aquela antiga actividade. Ora a foz de urns das levadas 6
completamente ignorada, sendo ocupada par uma escadaria desmedida, totalmente fora de escala.

Num areal tao pequeno, como 6 o caso, construir casas de banho e balnearios corn escadarias e
rampas, forrados de pedra serrada 6 no minima absurdo. Panace-nos tratar—se dum caso °de nova
riquissime aubarquico. Acreditamos que ser contemporaneo nao 6 fazer obras de grande dimensao,
supostamente modemas, 6 sim, acima de tudo, reconhecer e resoeitar as oarficularidades dos
luoares. Consideramos que a criacao de balnearios, arrecadacao para o ISN, acesso para
portadores de deficiencias e beneficiacao dos esgotos, seria igualmente passivel sem ser necessario
gastar 500.000E e descaracterizar pot completa a Praia dos Moinhos.

que nele tern, que era limpo e o melhor que via na banda do n
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Se o projecto falhou em tennos de conduta democratica, tambetn falhou em tennos do modelo de
desenvolvimento adoptado. Esta obra nao tern sustentabilidade econOrnica, revela urn total
desajustamento de gastos em relagao As carancias socioecon6micas da autarquia em causa. A
Ribeira Grande 6 um dos concelhos onde existem as maiores taxas de pobreza da Europa. Na
freguesia do Porto Formoso, por exempt°, nao ha saneamento basic°, as criartgas que frequentam a
escola do primeiro ciclo nao tern um recinto ooberto para praticarem Educacao Fisica, sao raros os
transportes providenciados pela autarquia para a realizacao de visitas de estudo e as poucas
estruturas sociais existentes na freguesia de Porto Formoso sao geridas e dinamizadas pela
par6quia.

Vao ser gastos milhares de euros numa obra que: nao resolve o problema do saneamento basic° da
praia e onde ma° podera ser hasteada a bandeira azul; diminui o areal que ja e pequeno; vai obrigar
a um gasto absurdo de agua, o que nao 6 sustentevel nem a medic), nem a longo prazo.

Ern suma, representa urn gasto de dinheiro pOblico desajustado tendo em conta as carancias da
localidade em particular e do concelho ern geral. Turisticamente 6 um erro pois vai atrair, na 6poca
balnear, visitantes em massa o que, dado as dimensfies do local, vai tome-b insuportavel, abbot),
poluido, incorrendo, portanto, no risco de destruicao. Os prOprios turistas que foram confrontados
corn o projecto, classificaram-no como ridlcub, invasivo e egoista para corn o espaco envolvente.

Por todas as razfies apontadas, e porque se constituiu urn grupo de cidadaos conscientes e
peticionarios, pedimos a esta Assembleia que repense este project°, que sejam ouvidas as pessoas,
que seja reposta a legalidade, o equilibrio e a beleza na Praia dos Moinhos e que se perceba que
esta obra 6 mais uma grande prova da contradigao eldstente entre a promocao que o Govern° faz
dos Acores e a transformagao da paisagem que o mesmo Govern° estit a patrocinar. A Natureza
dita "Intacta" esta a tomar-se uma mentira cada vez mais evidente.

Em Nome do Movimento de Civic° "SOS Porto Formoso"

Filipe Tavares

Este text° foi elaborado e revisto por varios elementos do Movimento SOS Porto Formoso
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Ababa) assinado
Pela Alteracao do Projecto de Requalificaplio da Praia dos Moinhos

Ex.mo Sr. Presidente da Camera Municipal do Ribeira Grande
Exmo Sr Secreted° Regional do Arnbiente e do Mar
Ex.mo Sr Secrebkio Regional do Clam* Tecnologia e Equiparnentos
Ex.mo Sr Dimctor Regional dos Obras Pablicas e Transportes Terre:Mies

N6s, ababco assinado virnos por este meio manifestar o nosso descontentamento, desagrado
desacordo corn a obra quo esti decorrer na praia dos Moinhos, no Porto Fomioso, na Ribeira
Grande.

NAo ignorando o facto de quo seja nes:easel° crier as devidas condictes, no quo diz reepeito ao
saneamento a ace balneirios, ben como facffitar as acessos a todas as pessoas corn deficiincia
motora, Consideramos qua as grandes dimens6es, os materials a serem usados e o valor em qua
esti orgamentada a obra para este projecto Oro se justifica Deste modo apelamos qua o project°
venha a set afterado, tendo em conta:

1 —M was dirnenstes, tirando 0 praia o minima indispensivel
2— Os materials em quo sore construido, de modo a quo o mesmo seja adequado e se ajuste ao
enquadramento paisagistico daquela praia.
3 — A Vulnerabilidade paisagistica do local, JO adulterada pela qusdidade das construgtes
existentes a pelos acessos ilegais de cases partictdares.
4 — A preserver*, e conservagio da natureza desta para.
5 — 0 impacto ambiental e visual

Sendo a praia, maioritadamente frequentada par pessoas de fora da freguesia, tendo ainda em
conta qua esta 6 uma obra pOblica, Oro se justffica o gasto de quase mato militio de euros numa
obra de bettio enterrada na areia, qua não serve nem rends 0 freguesia quando este mesmo
dinheiro, pablico, pode set usado na dinamizegio da freguesia do Porto Forms°.

Assim, apelamos ao bom-senso das autoridades competertes, pois esta praia 6 de todos, bem
como o ditheiro a sec investido, em nào taxer ouvidos moucos, ouvir as pessoas, procedendo a
uma alteragão deste mesmo projecto.

Agradecemos antecipadamente a atenglio de V. Ex.as e ficando na expectativa de uma resposta a
esta mensagem, qua esperemos quo seja positive.

Contactos:
Movimento SOS Porto Fomroso

sosportoformoso@gmail.com
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