Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Comissão Permanente de Assuntos Sociais

CAPÍTULO I
Introdução

A 9 de dezembro de 2016 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores uma petição, à qual foi atribuído o n.º 1/XI, intitulada
“Recuperação e Preservação do Forte de São João Baptista, na ilha de Santa Maria.”,
que reúne um total de 328 (trezentas e vinte e oito) assinaturas, tendo como primeira
signatária Ângela dos Santos Loura.
Por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, a referida petição foi remetida à Comissão de Assuntos Sociais, para relato e
emissão de parecer.

CAPÍTULO II
Enquadramento Jurídico

O direito de petição, previsto no artigo 52.º da Constituição da República
Portuguesa, é exercido nos termos do disposto no artigo 9.º do Estatuto Políticoadministrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei
n.º 2/2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189.º a 193.º do Regimento da Assembleia
Legislativa e na Lei n.º 43/90, de 10 de agosto.
Cabe à Comissão permanente especializada com competência na matéria a
apreciação da petição e elaboração do respetivo relatório, nos termos do disposto nos
nºs 1 dos artigos 190.º e 191.º do Regimento, bem como do artigo 73.º, n.º 4 do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.
Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, as matérias relativas a
“Educação”, onde se enquadra a presente petição, são competência da Comissão de
Assuntos Sociais.
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CAPÍTULO III
Apreciação da Petição

a) ADMISSIBILIDADE
Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos
legais (Lei n.º 43/90) e regimentais (artigo 189.º do Regimento da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores), a Comissão de Assuntos Sociais
procedeu à apreciação da sua admissibilidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
190.º do referido regimento e deliberou admiti-la, por unanimidade.

b) OBJETO DA PETIÇÃO
Os peticionários pretendem:


A passagem da titularidade do Forte de São João Baptista, na ilha de Santa Maria,
para o Governo Regional dos Açores;



A classificação do Forte de São João Baptista como património protegido, à
semelhança do que acontece com a “zona antiga de Vila do Porto” sob Decreto
Legislativo Regional n.º 22/92/A, de 21 de outubro;



A garantia de verbas para a recuperação e preservação do Forte de São João Baptista
para fins museológicos/turísticos, bem como campanhas arqueológicas.

E para isso apresentam os seguintes argumentos:


O Forte de São João Baptista da Praia Formosa, também denominado como Castelo
de São João Baptista ou Castelo da Praia, localiza-se na praia Formosa, na freguesia
da Almagreira, concelho da Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, nos Açores.



Em posição estratégica sobre este trecho da costa da ilha, constituiu-se em um forte
destinado à defesa deste ancoradouro contra os ataques de piratas e corsários,
outrora frequentes nesta região do oceano Atlântico.



As campanhas de prospeção arqueológica desenvolvidas no Forte de São João
Baptista levantam a possibilidade de este ser a mais antiga estrutura de fortificação
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no arquipélago, remontando ao século XVI, o que acresce a sua importância como
referência na História militar dos Açores.


Existe um estudo detalhado para a consolidação e recuperação do Forte que, em
ruínas, não se encontra classificado ou protegido, estudo este realizado pelo
Gabinete da Zona Classificada de Angra do Heroísmo em 1996.



O mau tempo que atingiu as ilhas do Grupo Oriental entre 27 e 28 de setembro de
2011 levou à derrocada de parte da antiga estrutura, no lado voltado para a ribeira.
Desde então, a população tem assistido à sua degradação cada vez mais acelerada.



Dado o seu agravado estado de degradação, e tendo em conta o mau tempo que se
tem feito sentir nos últimos invernos, existem fortes probabilidades da estrutura hoje
existente não resistir ao inverno de 2016.



Recentemente, fonte da Secretaria da Educação e Cultura dos Açores afirmou à
agência Lusa que esta questão "foi apreciada" no local pelo Laboratório Regional de
Engenharia Civil e pela Direção Regional da Cultura, mas salvaguardou que o forte
é de domínio público marítimo, estando na alçada do Governo da República, e que o
Governo dos Açores tem vindo a manter contactos com os ministérios da Cultura e
da Defesa sobre esta matéria, visando sensibilizar para o estado de degradação
daquele património.

c) DILIGÊNCIAS EFETUADAS

Foi deliberado proceder à audição da primeira peticionária, a cidadã Ângela dos
Santos Loura, do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC) e da Câmara
Municipal de Vila do Porto. Foi ainda deliberado solicitar pareceres por escrito à
Universidade dos Açores, à Junta de Freguesia de Almagreira, ao Clube dos Amigos e
Defensores do Património-Cultural e Natural (CADEP-CN), ao Instituto Histórico da
Ilha Terceira, ao Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, ao
Conselho de Ilha de Santa Maria e ao Doutor Carlos Luís Cruz.
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A audição da peticionária bem como do representante da Câmara Municipal de Vila
do Porto acorreram no dia 28 de março de 2017 e a audição do SREC aconteceu no dia
24 de novembro de 2017.

1) Audição da peticionária, a cidadã Ângela dos Santos Loura:
A peticionária iniciou a sua intervenção dando conhecimento aos Deputados da
origem da petição e do porquê de ela ter surgido.
O Deputado João Vasco Costa interveio para questionar a peticionária sobre o
real objetivo da petição ao que a peticionária respondeu dizendo que é objeto da petição
que o Forte em causa passe para o Governo Regional dos Açores, que o Forte passe a
estar protegido ao abrigo de um Decreto Regional à semelhança do acontece com a zona
histórica de Vila do Porto e que a partir daí sejam tomadas medidas em vista à sua
recuperação e conservação. O deputado João Vasco Costa voltou a intervir para
questionar se a peticionária sabe quantos fortes existem nos Açores e se a peticionária
faz equivaler o forte à zona histórica de Vila do Porto. A peticionária respondeu que não
sabe quantos fortes existem nos Açores.
A Deputada Susana Goulart interveio para fazer referência ao Estatuto Político
Administrativo da Região Autónoma dos Açores que exclui da posse da Região os bens
afetos ao domínio público militar e marítimo onde se insere o Forte São João Baptista e
para fazer referência de que a passagem para a Região terá implicações bem mais
exigentes que uma simples troca já que estamos a trabalhar com as competências do
Governo da República questionando se os peticionários tiveram em consideração os
limites do nosso próprio Estatuto a este nível, ao que a peticionária respondeu que sim e
até comparou com o Forte de São Brás que possivelmente estará abrangido também por
estas exceções.
O Deputado Paulo Parece interveio para questionar se em primeira instância há o
objetivo de atacar o estado de ruína do Forte e se neste momento a peticionária está
satisfeita com a intervenção realizada recentemente, ao que a peticionária respondeu
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dizendo que não está satisfeita já que estas intervenções foram somente para atrasar o
processo de degradação da estrutura.
A Deputada Bárbara Chaves interveio para perceber se o objetivo é a
requalificação tornando-a num espaço igual ao que ele era na sua origem ou se será
manter o estado a que ele se encontra agora, naturalmente dando-lhe as condições de
segurança necessárias à sua manutenção, ao que a peticionária respondeu dizendo que
tornar o Forte naquilo que ele era na sua origem deverá ser complicado já que o mesmo
sofreu algumas alterações ao longo da sua história não se sabendo ao certo quais foram
as alterações que foram realizadas e quais as caraterísticas que ficaram intactas, sendo
da opinião de que quem ficar responsável pelo Forte deverá ter o cuidado de trabalhar
em conjunto com algumas instituições, nomeadamente na área arqueológica, para se
definir qual a melhor forma de o requalificar. A Deputada Bárbara Chaves questionou
também os peticionários sobre que uso acham que poderá ser dado ao Forte após a sua
requalificação ao que a peticionária respondeu dizendo que as opções poderão ser várias
dado o contexto da ilha, sendo uma das hipóteses o da criação de um Museu, um ponto
turístico ou até mesmo um espaço de exposições, entre outras.
O Deputado Paulo Estevão interveio para felicitar a peticionária e para informar
a peticionária que em 2016 realizou questões ao Governo Regional em forma de
requerimento sobre a preservação daquele Forte e que em resposta o Governo Regional
informou que já tinha alertado o Governo da República para esta situação e que já tinha
sido feito um levantamento de necessidades e mostrou-se disponível para acompanhar
esta situação. A peticionária reagiu dizendo que já tinha conhecimento do requerimento.

2) Audição do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto:
Não sendo possível ao Sr. Presidente da Câmara estar presente na audição, fezse representar pelo Vice-Presidente da autarquia, Roberto Furtado.
A audição iniciou-se com a Deputada Susana Goulart Costa a realçar o objetivo
comum de todos que é a preservação do património em causa nesta petição. Assim, e
visto que a classificação do imóvel como interesse municipal é o primeiro passo para a
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proteção do mesmo, questionou se está a ser pensada a proposta de classificação de
interesse municipal deste imóvel, ao que o Sr. Vice-Presidente respondeu que não está a
decorrer nenhum processo de classificação de nenhum imóvel nem a autarquia tem um
trabalho feito de classificação de imóveis de interesse municipal devido aos recursos da
autarquia a nível cultural. Também por este motivo não está prevista a classificação do
mesmo sendo sua opinião que esta classificação não resolverá o problema do imóvel
deixando claro que a autarquia estará disponível para uma parceria com o Governo
Regional com vista a recuperação do mesmo. Realçou também o estudo que tem sido
feito, a contrato da Câmara Municipal, por um arqueólogo. A Deputada Susana Goulart
Costa voltou a intervir para esclarecer que a classificação do imóvel viria ajudar num
melhor conhecimento do mesmo e por consequência ajudar no argumentário a ser criado
para a recuperação do mesmo.
O Deputado Paulo Parece interveio para explanar o percurso de reivindicação da
população de Santa Maria para a recuperação deste imóvel fazendo referência à
incerteza que já existiu sobre a propriedade do mesmo deixando a questão se a Câmara
Municipal mantém a decisão de uma eventual colaboração com o Governo Regional e
se tem havido conversações entre a Câmara Municipal e o Governo Regional que
conduzam à recuperação do Forte. O Sr. Vice-Presidente da Câmara respondeu dizendo
que em contatos realizados no passado através da Associação Cultural Maré de Agosto
a mesma conseguiu uma autorização da Vice-Presidência do Governo Regional para a
realização de alguns eventos no Forte. Em relação às conversações acrescentou que há
12 anos já iniciou as reivindicações sobre a recuperação do imóvel e a própria Câmara
Municipal informou que tem tido vários contatos com o Governo Regional, realçando
que a recuperação do imóvel extravasa a competência municipal mostrando que se
mantém o interesse em participar na recuperação do mesmo.
O Deputado João Vasco Costa interveio fazendo referência ao Instituto Histórico
da Ilha Terceira que menciona um desinteresse sobre o imóvel e que levou à sua
degradação. Também perguntou se, à semelhança de outros imóveis, a autarquia tem
interesse em que o imóvel, sendo propriedade do Governo da República, passe

-7-

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Comissão Permanente de Assuntos Sociais

diretamente para a posse da Câmara Municipal. Questionou também sobre qual o
interesse da Câmara Municipal na recuperação do imóvel já que não pondera a
classificação do mesmo e se alguma vez o arqueólogo que está ao serviço da Câmara
Municipal sugeriu a classificação do imóvel. O Sr. Vice-presidente da Câmara
respondeu dizendo que o desinteresse a que o Instituto se refere é o desinteresse militar
sobre o imóvel. Relativamente à classificação municipal é seu entendimento que
independentemente dessa classificação o interesse é a sua recuperação, realçando que
tem solicitado ao Governo Regional apoio técnico para levantamento de necessidades
do imóvel. Relativamente à primeira questão o Vice-Presidente informa que só depois
de haver um levantamento dos recursos necessários é que esta questão se poderá
colocar.
O Deputado Paulo Parece interveio para dizer que o interesse de recuperação
deste imóvel deve envolver todos os níveis políticos e públicos porque este é o interesse
de todos, sobretudo dos marienses, ao que o Sr. Vice-Presidente da Câmara reagiu
reforçando essa mesma ideia.
A Deputada Bárbara Chaves interveio para realçar que para o PS é fundamental
a recuperação e manutenção do imóvel em causa argumentando com toda a importância
histórica do mesmo e questionou sobre qual será o uso que a Câmara acha que deverá
ser dado ao imóvel depois da sua recuperação. O Sr. Vice-Presidente respondeu que
deverá ser dado um passo de cada vez dando realce à possibilidade de haver parcerias
entre Associações do Concelho e a própria autarquia para a exploração do imóvel. A
Deputada Bárbara Chaves voltou a intervir para realçar a dificuldade que existe na
recuperação deste imóvel dadas as características do mesmo.

3) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC):
A audição iniciou-se com o Sr. SREC a fazer um enquadramento histórico e de
missão sobre o Forte de São João Baptista e que por essa importância histórica e
cultural afirmou que se justificava um processo de recuperação do mesmo realçando
esta intenção desde a década de 1990 quando o Gabinete da Zona Classificada de Angra
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do Heroísmo avançou com um esboço de um plano de intervenção capaz de originar um
processo posterior de classificação como imóvel de interesse público. Acrescentou
ainda que como se encontra em domínio publico marítimo é propriedade do Estado, não
possuindo a Região ou as autarquias capacidade de posse e de intervenção e muitos
menos a possibilidade de acesso a fundos comunitários para a realização de um
processo de reabilitação. Informou ainda que perante o atual Governo da República teve
a oportunidade de alertar para a necessidade da recuperação e eventualmente para a
clarificação da propriedade para possibilitar a intervenção dos poderes locais. Informou
também que o Governo Regional informou o Conselho de Ilha de que, à semelhança do
que acontece no Continente e aqui na Região, o Forte deveria passar da posse da
República para a posse da Câmara Municipal de Vila do Porto, acrescentando que esta
possibilidade corresponde a uma vontade já expressa em 2014 pela Câmara Municipal
em respetivo Boletim Municipal. Sendo que existem, nos Açores, cerca de duzentas
fortificações identificáveis é necessária a intervenção dos poderes locais dada a
dificuldade de o Governo Regional acudir a todas as necessidades. Informou também
que solicitou a colaboração do Laboratório Regional de Engenharia Civil para avaliar as
condições de segurança do imóvel e que do relatório realizado resultaram intervenções
de manutenção da fortificação.
A Deputada Bárbara Chaves interveio para dizer que acha pertinente a proposta
apresentada pelo Governo Regional em reunião do Conselho de Ilha em se passar a
posse do Forte do Estado para a autarquia e questionou se esta passagem para a
autarquia será facilitada se o imóvel já estiver classificado como imóvel de interesse
municipal. O SREC respondeu dizendo que a Direção Regional da Cultura tem
contratualizado com o Instituto Histórico da Ilha Terceira uma ação de levantamento
das fortificações existentes nos Açores com vista ao seu inventário e à sua recuperação e
que deste levantamento já se pode dizer que existem cerca de duzentas fortificações
identificáveis na Região e que por este mesmo motivo as autarquias terão um papel
fundamental da requalificação das mesmas. Aquando da conclusão deste inventário o
SREC informou que é intenção propor a classificação de interesse público regional

-9-

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Comissão Permanente de Assuntos Sociais

destes imóveis à semelhança do que já aconteceu relativamente a outros imóveis.
Acrescentou que essa classificação poderá acontecer, acrescentando que no atual
contexto burocrático isto não seja um processo mais complicado exigindo até uma
autorização prévia do Governo da República.
O Deputado Paulo Parece questionou o SREC sobre a alteração de opinião
relativamente à posse do Forte de São João Baptista no período de três anos e que fez
com que a melhor opção para o Governo Regional fosse a passagem da posse do
Governo da República para a autarquia e questionou também se acontecendo esta
hipótese o Governo Regional estaria interessado em colaborar com a autarquia na
recuperação do mesmo. O SREC respondeu dizendo que a alteração de opinião
relativamente a posse do imóvel se deveu a um erro de memorando preparado pela
administração regional e que esta situação já foi desmentida, inclusive em Conselho de
Ilha de Santa Maria. Relativamente à possível colaboração entre a autarquia e o
Governo Regional o SREC esclareceu que a passagem do imóvel para a autarquia não
significará que o Governo Regional se coloque à margem da sua requalificação
acrescentando que a própria Direção Regional da Cultura estará sempre disponível com
o apoio técnico que for necessário.
A Deputada Susana Goulart Costa interveio dizendo que o que deverá ser
salvaguardado é a proteção do imóvel e que a proposta de classificação de imóvel de
interesse municipal é uma peça fundamental em todo o processo sendo que este
processo só carece de informação desta classificação ao proprietário e não carecendo de
autorização do mesmo, acrescentando que, aumentando um patamar na classificação
para interesse público, aí sim, já depende de quem tem a posse do imóvel.

Outros pareceres:
Os pareceres solicitados e recebidos à data de aprovação deste relatório são
anexos do mesmo.
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CAPÍTULO IV
Parecer

Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições
efetuadas, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade,
emitir o seguinte parecer:
1. Considerando que a presente petição foi subscrita por 328 cidadãos, deve a mesma
ser apreciada em Plenário da Assembleia Legislativa, nos termos e para os efeitos do
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 192.º do respetivo Regimento;
2. A presente petição tem como principal objetivo a recuperação e preservação do
Forte de São João Baptista, na ilha de Santa Maria.
3. Ficou clara a vontade de que o imóvel seja recuperado da melhor forma possível
para que haja uma futura utilização do mesmo.
4. Ficaram também claras as posições, quer da Câmara Municipal de Vila do Porto,
quer do Governo Regional, sobre uma eventual parceria a vários níveis em prol da
requalificação do imóvel.
5. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como
ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência na matéria.

Contatados a Representação Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do BE,
embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, que não se
pronunciaram.

O Relator

(João Paulo Ávila)
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O presente relatório foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PS, PSD e
PPM e com a abstenção do CDS-PP.

A Presidente

(Renata Correia Botelho)
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