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A Climate Municipal des Laies des Mond
Paps do Concelho des Lajas des Flores
Avenida do Emigrants, 9980, Lajas des Flores

PAP. °PROTOCOL°

C/Conhecfmento:
-A Atmentbleie Legislative Regional doe Agoras
-A Preeklincla do Govern° Regional
-A Secretor,. Regional do Ambient.

AEOSSTADO WAVISO DE necarcAo

ABAIXO-ASSINADO

Conaiderando quo:

- 0 "Oulairo da Caldeira" é o manta verde mais marcante da Freguesia da

Fazenda, cujo pica, virado a oasts, esti alinhado corn o centro da localidade e

a leste corn o mar e que, desde tempos 'memorials, sempre foi destinado a

terrenos tie cultivo e pasbagem, a excepctko do Cemibario (inclinado ao mar, a

oeste) e a pequena snits Vigia da Bale's, sensivelmente na mesma direccão,

par time da rochatbarrocas do mar,

- Ha uma ligactio antiga, de ha maks de urn seculo, entre a fachada da lgreja do

Senhor Santo Cristo dos Milagres e o Centeno, (existindo, inclusive, uma

arachadural no subsolo entre aqueles dole edificados);
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- Do pequeno miradouro, existente em frente ao Cemitario - virado a caste para

a Freguesia, aicanga-se uma das melhores vistas pars as Lajas, Fazenda e

Lomba, constituindo, urn autentico "anfiteatro natural" da zona Sul do Concelho;

- Os habitantes, cidadãos e forasteiros da Freguesia da Fazenda born como

de todas as tocalidades da liha, prezam muito a paisagem rtstica e o ambiente

verde imaculado da "Caldeira";

- Mo tare sido por acaso qua, desde sempre, salvaguaniadas as excep �ses

referidas (Cernitário e Vigia), James se edificou nas encostas daquela

sonnet;

- No sopa da Caldeira, a oeste, no entamento Cernitariofigreja - (salvo duas

habitacOes, construldas he muitas decades, viradas pare a Estrada Regional) o parque

edirmado 6 constituldo pot - urn Polidesportivo, so centro, a Escola PrImatria e

anexo Parque Infant', do lado Norte, e o Edificio Polivalente sede da Junta de

Freguesia, posto de atendimento medico, ludoteca, biblioteca, salkto de festas,

etc. - do lado Sul, confinante corn a Estrada Municipal da Caldeira;

- 0 reread° edificado apenas tern exclushnunente par usos - servigos,

desporto, cultura e lazer - o que. coma é born de ver, constitui urns area

harmoniosa que não naduftera" o centro da Freguesia, conjuntamente corn o

Largo Dr. Antenio de Freitas Pimentel, Casa do Divino Espirito Santo, "Casa do

Povo", Igreja e Chafariz;
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- 0 terreno e subsolos do "Outeiro da Caldeira", em ambas as encostas, sáo

arenasos, de abagacina°, e, par isso, muito voleteis e de fraca consistência -

pare male em socalcos - portant°, muito provavetmente, inadequados para

constructio;

- Existiu, em tempos, na encosta da Colina s virada a Sul, uma 'cove de woke,

de onde, durante muitos anos, se extraiu "bagacina°, "buraco°, esse, que

actualmente estard (pela prOptia CMLI) a ser tecomposto na sua morfologia

natural, atravès do despeio de inertes naturals;

- As principals encostas da Freguesia destinadas a edificacao, pare habitacão,

sempre foram a Barreira Vermelha, Eirinha Velha, Ribelrinha e Pico;

- Seria, pots, na verdade, completamente absurdo, descamdamente

"crirninoso do pont:* de vista arnbiental" a manifestamente ofensivo pars

as Fazendenses, descameterizar o "Nacteo Urbane da sue Fregtiesia,

corn loteamentos - pare alern do mats, sem qualquer estudo previa,

destinados a habitacito - e pergunta-se:

• Quantos? Corn qua arruamantas? Cone qua sansamanto besico? Corn qua garandas do

sands pablica, dada a protamidada do Gondar/a? Corn qua tipotogla? Corn qua attura?

Cant quo segutanca? Corn qua planeamento? - Em socalcos, feitos a "olho nu",

absolutamente inesteticos a completamente desenquadrados do "tracado

urbano" da localidade;



- A Freguesia da Fazenda &aria irreversivelmente marcada por urn modo de

construir ultrapassado, tfpico da decada de setenta, onde, noutros locals da

Regifto e do Pals, todas as medidas politicos e legais aportram agora para a

demolicao des ucasaernamarracho". Os exemplos abundam, this coma em

Viana do Castel°, Figueira da Foz, Senra da Arribida, Costa Alentejana,

Formosa, etc.;

- Casa o Plano Director Municipal preveja pare a CaIdeira - ilea de construciio

- consagrar-se-ia urn grande atentado para a Fazenda - dado que existem,

na Freguesia, terrenos mais adequados a destinar coma zones de loteamento

e edilicactio para habitacão (coma, par exempla, as terrenos/pastagens de

"EX-LORAN de bake' ;

Per outro lado, caso fosse charnado a colacao, na sua vertente habitacional, o

antigo Plano de Urbanizacao pare a Ca!deka, corn cerca de vinte anos, sempre

se dire que o mesmo nunca chegau a ser executado e esti hoje

completamente desactualizado, na sequêncla do acervo legisiativo, entretanto

publicado, an malaria de ordenamento do territerio e preservacão do mei°

ambiente;

- Acresce que, embora a Camara Municipal dos Lajas das Flores je tenha

"revolvidet as terrenos da enoosta oasts da Caldeira, na sua qualidade de

proprieteria dos mesmos, dispfte alnda de todas as condlgOes para

encontrar as mecanismos funcionals, legals e negocials, conducentes a

devolver a oncost* Oeste da Caldelra o sou relevo, novas ou as antigos

usos a morfologia natural;
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- De facto, exists ainda a .vantagem* da quase totalidade dos particulares

candidatos aos lotes, jé ter desistido de construir naquele local, sendo assim,

MO a celebrecao de acordos ou permutes que garantam e não lesem os

particulares qua eventualmente tenham direitos adquiridos nos terrenos em

discussao;

- Sobreleva ;Arida o facto dos terrenos, yoke a dizer-se, serem propriedade da

Ctimara Municipal das Lajes, e dado qua a Iransforrnageo em curse se

encontra numa fase bastante incipiente, he a real possibilidade, em cooperactio

corn as devidas Entidades, de se repensar a matliria, abavits de urn estudo

Mcnico, pondered° e de qualidade, sobre urn novo destino a dar a Cakleira

e„ consequentemente, so centro da Freguesia da Fazenda;

Nesbn formes, a not rnelhores que !hes acrescentar o Somaenso, a

Sabedorla e a Lei,

Os habitantes, proprietarios, cidadflos,

naturals, admiradoree e defensores em

goal desta Cause, pals Freguesia da

Fazenda, do Concelho, da Ilha e da Ftegifto,

no uso do seu legItimo Motto de Penciio

Pondtart ababco-aselnados, viem, muito

respeiteeamente, requerer a Camara

Municipal des Lain des Flores o segulnte:
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1. A paragom imedlata dos trabalhos em curso levados a cabo pole

Camaro Municipal dos Lactes nos terrenos de quo 6 pry:Maria

silos na Caidebe - &aguesla do Fazenda;

2. A reposictio knethata dos terrenos removidos no sue morfologia

decline;

3. A consagracdo no ROM di quote local come reserve outlook

arreblental, ou de lazer;

4. Quo seism tornados Wes as difIg6ncias Junto dos Enticfades

Cornpotentes, pare o encontro da soluglio male adequada, quo

confirm d Freguesio di Fazenda, no nu ordenarnento urban° e

palsegistico, a Dignidade quo eats Ten memos, como sempre

6, e continuani a ser the sue inallerriveli Int.Ira JUSTICAI

Fazenda, Lajes des Flores, Ilha das Flores, ace onze (11) dies de Agosto de

2005. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REG ao AUTONOMA DOS ACORES

ARQUIVO
Entracte 2638  

Proc.PP 	 / 0 
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