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Excelentissimo Senhor:
-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Aut6noma o cores
Rua Marcelino Lima,

9900 HORTA

Assunto: Fetich's): Ponta da Faji Grande na Ilha das Flores- sua reabilitagäo.

Excerência:

Para os efeitos legais, que pressupeem a devida anAlise feita pelo
nosso Parlamento, junto se envia uma peticäo sobre a reabilitacâo do
lugar da Ponta da Fara Grande na ilha das Flores.

Corn os melhores cumprimentos,

IF* Grande das Flores, 12 de Outubro de 2007.
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Poled°

0 lugar do Ponta do Fajd Grande, no concelho de Lajes dos
Flores, dila dos Flores, e a express& sublime do beleza e
fragilidade do natureza virgem dos Acorn.

Lugar de eleicdo para se contemplar, mas tambim pare
realizar sonhos de residincia e formacdo de lares ou cases
de veraneio.

Aqui no Fajd Grande, como no maior parte dos nossas ilhas a
emergincia do risco de segurance mold° o carecter, a
vontade e a responsabilidade dos seus moradores e dos
acorianos em geral.

é certo que foi de forma destemida que muitos construiram
as sues cases no lugar do Ponta do Faye Grande.

Os temores e as proibicdes administrativas assentarom em
previsdes de perigo que ndo se confirmaram, nem demoveram
as pessoas proprietaries dos cases le construidas, que alias
as reocuparam apes terem sido obrigadas a sair.

0 ideal seria pois reavaliar a proibicdo de construcdo e
legislar no sentido de permitir o seu ordenamento coin
permissifio de novas construcdes, e de manutencdo e methane
des actuais cases.

E, pelo menos, exigivel que os decisores politicos - o
Parlamento dos Acores e o Govern° Regional - apreciem e
reavaliem a situacdo concrete em que vivem as proprieterios e
o quadro legal regional vigente.



Prop5e-se que, no minima, se permita, legalmente, a
autarquia e a Empresa de Electricidade dos Acores
assegurarem ao patrimenio construido o fornecimento de
aqua, o saneamento, o fornecimento de energia elictrica e
obras de pequeno impacto urbanistico, que oferecam higiene,
salubridade e demais condic5es de habitabilidade.

Assim, os peticionitrios abaixo subscritores, dirigem a
Assembleia Legislative do Regido Autanoma dos Acores a
peticdo acima formulada, esperando que, nos termos legais e
regimentals aplictiveis, o Parlament° e o Govern° Regional
apreciem a situacdo e decidam a favor do interesse local e
regional que deve prevalecer neste processo, favorecendo,
corn justica, as expectativas dos cidaddos.
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