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ASSUNTO: Peticão pela criacão de lei regulamentadora que proteja as jazidas

fesseis de Santa Maria

Por me ter sido solicitado por urn grupo de cidaddos oriundos desta localidade

denominado "Os amigos da Natureza e Patrim6nio da Freguesia de Santo Espirito",

envio a V.Exa, em anexo, a "Peticfio pela criacâo de legislaflo que proteja as

jazidas fesseis de Santa Maria, definindo regulamentaflo especifica para as

visitaciies turisticas, actividades cientificas e musealizacio deste tesouro ilnico

nos Acores", corn a qual esta Junta de Freguesia concorda totalmente e se associa.

Solicitamos a V.Exa a melhor atencao.

Corn os melhores comprimentos.
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PETICAO POBLICA
PELA CRIACAO DE LEGISLACAO DUE PROTEJA AS JAZIDAS
FOSSE'S DE SANTA MARIA, DEFININDO REGULAMENTA00
ESPECiFICA PAFtA AS VISITACOES TURISTICAS, ACTIVIDADES
CIENTIFICAS E MUSEALIZA00 DESTE TESOURO GEOLOGIC°
UNICO NOS ACORES

Amigos da Natureza e do PatrimOnio da Freguesia de
Santo Espirito - Santa Maria

Os "Amigos da Natureza e PatrimOnio da Freguesia de Santo Espirito" é urn
Movimento Civico e espontaneo de cidaddos desta comunidade, que estao atentos e se
dedicam A defesa do patrimOnio natural da freguesia que, no seu entender, constituem
grandes riquezas e atraccao e afirmacdo desta localidade e da ilha, considerando que o
mesmo s6 poderd constituir mais-valia turistica e econOmica se for respeitado, cuidado e
preservado — exemplarmente - pelos residentes, mas tambem obrigatoriamente pelos
de fora, quer sejam visitantes comuns ou cientistas, sob pena da sua utilizacAo/fruicão
insustentavel perigar a sua existOncia.

Exemplo do valioso patrimOnio local alvo de nossa major atencão e que tern
havido major procura de interesse nos illtimos tempos s'ao as Grutas da Ponta das
Salinas, o SIC da Ponta do Castelo, a Foz Ribeira do Maloas corn suas espantosas
disjuncOes colunares, e subliminarmente as jazidas fOsseis, sendo a da Pedra-que- Pica,
a mais emblematica, a que mais interesse tem tido, e a que mais nos preocupa, pelos
maus tratos e elevada desbastacao de fOsseis a que tern sido sujeita, nos Altimos anos.

nesta reliquia e tesouro imico da nossa freguesia, de Santa Maria e dos Acores,
que ultimamente, e mais uma vez em 2010, presenciamos acOes deveras inaceitaveis a
luz da conservacao da natureza, por parte de grupos de estudiosos, que causam a nossa
major indignacào e revolta, pela enorme quantidade de escavacOes que fazem, corn
escopos, martelos e rebarbadoras. levando sacos cheios com os fOsseis mais vistosos,
sendo esses que major atraccdo dão aos visitantes, que queremos que visitem aquele
lugar corn regras e vigilancia, levando dali 56 as fotografias tiradas. Depois dos
melhores fOsseis serem tirados, as pedras e estilhacos de outros foram colocados la
dentro (nä° sabemos para disfarcar o que2), tenth> havido tambem a agravante das varias
picadelas e os materiais soltos acelerarem os processo natural de erosào. (Ver fotos
comprovativas das escavacOes).

Aceitamos expedicOes e algumas extraccOes muito criteriosas, fiscalizadas e
justificados por estudos que nao possam ser feitos no local, mas em casos muito, muito
excepcionais, porque destas maneiras e nestes volumes näo aceitaremos de maneira
nenhuma pois é sabido que os fOsseis, que deverao ser urn bem ptiblico e ndo sO
daqueles que os levam, nunca mais se recompoem e o seu major major valor e atracao é
no seu lugar de geracäo, devendo Id estar, ate que a natureza o permita.
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Citando palavras de pessoas mais idosas da nossa comunidade e que referiam
nossos antepassados que, porventura, eram analfabetos mas reconhecedores dos
prodigios na natureza, nos diziam sobre a pedra-que Pica:"aquilo é um mistirio da
providéncia, parece coisa sagrada e nunca se deve quebrar aquela obra", dando urn
cunho transcedental, compreensivel pelo desconhecimento do processo da formacao,
mas observando a importancia fundamental da sua proreccao.

Dado o valor patrimonial, simbOlico e atractivo da jazida para a nossa freguesia
e ilha, nao podemos consentir que seja molestada, nem apropriada da forma intensiva
como o tern sido, deixando muito pouco de belo para os que cá estäo (desrespeitando
nossa identidade, patrimOnio e comunidade), e para aqueles que desejamos que visitem
os fOsseis no seu sitio, porque levando-os nas bagagens, ningueM vem a ilha visitar os
buracos onde eles existiam.

Foi-nos informado, que depois dos alertas anteriores dos Amigos dos Acores e
sua nova denancia do ocorrido em 2010 (http://www.amigosdosacores.pt/?p=3088),
corn a qual concordamos totalmente, o quanto fosse extraido no futuro, depois de
estudado voltava para a ilha, mas mesmo assim nao concordamos corn as extracOes nas
quantidades e forma desregrada corn que sao efetuadas, porque por melhores que sej am
os museus onde sejam colocados esses fOsseis, a verdadeira atracao e "gala de
exposicOes" daqueles precisos tesouros sao o berco original da sin formacao, e ë au i que
preferencialmente devem permaneezer, sendo contextualmente melhor compreendidos e
apreciados.

Depois deste arrazoado enquadrador e explicativo do nosso veemente desagrado
e problematica ern questa°, e reforyando os considerandos que:

- Nos filtimos anos, a extracao de fOsseis tern vindo a crescer dentro de uma
pratica muito exageradn, sem regras especificas e corn feicao apropriativa de pessoas e
de grupos, deixando as jazidas, nomeadamente a Pedra-que-Pica, deploravelmente,
desinteressante para a visitacao turistica e espelho de mau exemplo da conservacao da
natureza e da sustentabilidade nos Acores (Ver fotos comprovativas:

http://picasaweb.google.com/amigosdosacores/FosseisSantaMaria);
- Considerando que as jazidas fbsseis de Santa Maria com milhOes de anos sa'o

urn patrimOnio fink° nos Acores e no Atlantic° Norte, que para alai.' dos seu elevado
valor intrinseco, e potenciador de atracao de visitantes a ilha e a Regiao, podendo
constituir urn chamariz emblematic° no segmento da geodiversidade, devendo ser
fruido e estudado dentro de prdticas de sustentabilidade e doseamento de capacidades
carga:

- Considerando que os singulares fOsseis de Santa Maria, s'ao recursos nAo
renovaveis, (jamais podendo os buracos deixados pela extracao ser preenchidos por
outro);

- Considerando que, para alem do orgulho perpassado já por várias geracbes, de
possuirmos fOsseis na nossa freguesia, estes sao urn patrimOnio de elevado interesse
colectivo dos Acores, devendo ser tornado e protegido em lei como urn bem pablico
regional e Tido propriedade de alguns;

- Considerando que os fOsseis mais atrativos, e outros que apensaram novas
descobertas para a ciancia e substrato de publicacOes foram levados da "ilha mae", nao



constituindo assim uma maisvalia local para a sua visitacão e contributo para a
diversificacão econOmica, no ambito do ecoturismo;

- Considerando que a atm* e deslocacào dos ecoturistas acontece,
essencialmente, pela visitacdo e interpretacâo dos elementos e riquezas naturais nas suas
origens (em contexto natural);

- Considerando que todas e quaisquer  atividades ligadas a exploracdo de
recursos naturais ou trabalhos corn incidancia ou implicancia direta na natureza estäo
enquadrados e sujeitos a regulamentacaes e condicionantes especificas, sendo exemplo
as pescas, a agro-pecuaria, as ndutico-turisticas, e ate a extracão de inertes comuns
(areia, bagacinas e pedras basalticas) ndo se compreendendo que as actividades
incidentes em tesouros fOsseis iinicos nos Acores. nth) tenham regulamentaeão
especifica:,
o Movimento Civico de Cidadalos Amigos da Natureza e do PatrimOnio da Freguesia de
Santo Espirito e os cidaddos abaixo assinados, solicitam a sua Junta de Freguesia, que
se associe nesta luta, e vem requerer a Assembleia Legislativa Regional dos Acores, e
ao Senhor Secretdrio Regional do Ambiente e do Mar , que ajam no ambito das suas
competancias, para par cobro as accOes de delapidac -ao/empobrecimento do valioso
patrim6nio fossilifero de Santa Maria no sentido de criar uma lei corn 
regulamentacão especifica que proteja as nossas jazidas fesseis e balize as praticas
cientificas, assim como as visitacifies in situ por parametros de sustentabilidade, de
forma a evitar exageros extrativos, mantendo a atratividade dos lugares,
respeitando a sua capacidade de carga, punindo apropriaches particulares de urn
patrinpinio pablico e criando crit6rios de acompanhamento de visitantes e
fiscalizaciies apertadas.

Para akin de solicitarmos que a lei regulamentadora aludida, contemple a
definicao de criterios apertados, clarificando as condiches e situaches
absolutamente excepcionais da extracâo de fOsseis, justificadas caso a caso e
devidamente acompanhadas, exigimos que se plasm na mesma lei, que esses
fOsseis deveräo regressar a ilha da sua formactio, integrando um Museu
Interpretativo de Fesseis, para serem apreciados e compreendidos, num contexto
de major proximidade corn os espaco de geracho dos mesmos.
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