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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa Regional
dos Acores
Rua Marcelino Lima
9901-858 Horta

Excelencia

Os subscr tores vein apresentar a V. Exa. a seguinte PETICAO:

Desde o ano de 1999 decorrern diligencias promovidas pelos subscritores, relativamente
ao processo de construcao de urn edificio destinado a estabelecimento prisional, cujo
ante-projecto preve a integracao de um antigo edificio designado por "Casa do Gaiato",
no sitio da Boa Hora, freguesia da Ten-a Chi
Da infonnacao recollnda naquele ano, junto do Ministerio da Justica, pelo oficio n°.
2899, de 07/05/99, cuja cepia juntamos, eram entao desconhecidas diligencias e valores
envolvidos na construcao Inas, na alinea g) daquele texto, garantia-se que "as estudos e
pareceres tecnicos sobre o abastecimento de agua, saneamento basic°, transit°, vias de
comunicacao, impacto arnbiental e devassa dos predios vizinhos, serao realizados
aquando da execucao do project° de adaptacao a estabelecimento prisional, podendo 
desde id adiantar (o sublinhado 6 nosso), que todos os aspectos serao acautelados"....
Das diligencias entretanto feitas junto de diversas entidades, nomeadamente Municipio
Angrense e Junta de Freguesia local, nenhum resultado pratico se alcancou, chegando
uma vereadora da Camara de Angra a referir publicarnente que aquela entidade nada
tinha a ver corn este processo.
Entretanto, atraves da documentacao recolhida, dos elernentos que foi possivel obter,
nomeadarnente atraves do Exmo. Provedor de Justica, em cujo Gabinete sempre
encontramos o mentor espirito de Servico, fornos tomando conhecimento de alguns
elementos que confirmavam o custo previsto da obra e a sua volumetria factos que, por
Si SO, em nosso entender, detenninavam a necessidade da realizacao de urn estudo de
impacto ambiental. As Ultimas noticias sobre o custo global da obra, foram publicadas
no jornal local "A Uniao", de 1 de Outubro de 2008, referindo a verba de 20 mill-fees de
euros. Na memeria descritiva apensa ao ante-projecto que nos foi facultado como
documento de consulta para a audicao pablica sabre este investimento, cuja cOpia
tambem se junta, ficamos sabendo que a construcao ter* urn total de 13.972 m2 de area
bruta de intervencao, desenvolvendo-se em blocos, alguns dos quais corn quatro pisos.
A area total envolvida, entre-muros, sera de 22.545 m2. Esta construcao, fon-nando um
poligono, confronta corn predios, nomeadamente residencias, cujas cotas de
implantacao sat) superiores em cerca de 12 metros relativamente as zonas de lazer e
recreio do previsto estabelecimento, raid° pela qual se teme pela privacidade das
propriedades adjacentes, existentes naquele local desde sempre.
Considerando o valor previsto do empreendimento, a sua volumetria e o seu
enquadramento, as subscritores, cansados de Tido serem atendidos nos seus anseios e



reconhecidos Os seus direitos, ousam esperar e por isso solicitam a V. Exa. o melhor
empenho relativamente aos seguintes pontos:
1 — Necessidade de urn rigoroso estudo de impacto ambiental deste empreendimento,
considerando a area ocupada; a volumetria geral e o projecto do troco frontal,
atentatOrio de uma paisagem tradicional de velhas quintas, que se esta perdendo por
inctiria geral, mas que constitui urn riquissimo patrim6nio colectivo;
2 — 0 cumprimento integral do referido na alinea g) do of -lei° no. 2899, de 17/05/1999,
do Ministerio da Justica e Direccdo Geral dos Servicos Prisionais, relativamente aos
estudos que nesse documento se garante que serdo feitos e acautelados, mas ate ao
momento ndo se realizaram;
3 — Urn estabelecimento prisional de 'ambito regional, corn capacida de para 220
reclusos, quando no estabelecimento actual se encontram 59 reclusos, faz presumir a
deslocacdo de innmeras familias de reclusos de outras ilhas ou regióes, acompanhando
os familiares reclusos, o que podera potenciar a instalacdo na freguesia de agregados
que aumentardo os graves problemas sociais ja existentes, sem que haja servico oficial
corn capacidade para acudir e atender as necessidades actuais, menos ainda ao seu
agravamento;
4 — Salvaguardar que na implantagdo do empreendimento se cuide esp ec i alniente dos
problemas de devassa dos predios contiguos e se crie uma zona limPa de cinquenta
metros extra-muros;
5 — Se providencie para que os predios contiguos ndo venham a ser prejudicados pelos
tennos do no. 2 do Artigo 1°. do Decreto-Lei n°. 265/71, de 18 de Junho, por via da
instalacdo do Estabelecimento Prisional naquele local;
6 — Finalmente os subscritores, atendendo ao facto de estar o Govemo Regional
empenhado em oferecer terrenos na ilha de S. Miguel, para a construC do de urn novo
estabelecimento prisional naquela ilha, rogam a V. En. sejam tidos em conta os
criterios da opcdo govemamental para que, por Justica, possam servir de modelo para a
ilha Terceira e para a localizacdo do empreendimento ern causa.

Angra do Heroismo, 12 de Fevereiro de 2009
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