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Terá uma manutençãoonerosa? Até as casas 
de banho são um exemplo, camufladas sob 
o alto, ao contrário das existentes na Vis-
ta do Rei, cuja imagem negativa tanto têm 
dado que falar. 

Se o segundo ponto é louvável, pois que 
se aplique a todas as instituições públicas 
ea todos os marcos ou painéis, que ao longo 
das nossas estradas estão errados, desapa-
recidos, degradados, escondidos ou pura e 
simplesmente sem informação. Até geodé-
sicos, já encontrei tombados! Estão por to-
das as ilhas, sendo fácil dar exemplos. Por 

cá e mais perto, para não ser muito extenso, 
refiro o da Batalhaou o do acidente aéreo 
no Pico da Barrosa (dedicado a Marc Phi-
lipFraissimet), hoje já sem a tão distinta 
hélice. 

Num outro registo, o da Batalha da La-
deira da Velha, escondido e com um parco 
painel informativo, atrás de um morro em 
paralelo com uma das mais importantes es-
tradas da ilha. No caso dos painéis da Vista 
do Rei, o mais antigo já lá estava há cer-
ca de cinquenta anos, sendo uma oferta da 
Mobil em época de muito parcasdotações 

orçamentais. Só quem se dedica à pesqui-
sa histórica, percebe as dificuldades que as 
edilidades ou as juntas geraistinham para 
a materialização destes projectos, deseja-
dos há mais de cem anos (por exemplo, na 
“Vista do Rei” desde 1901), mas de execu-
ção muito lenta dada a limitada capacidade 
financeira. Feitos para durar, deveriam para 
além de organizar o espaço, enriquecê-lo 
ao educar o observador, investindo-se nas 
indústrias locais e nacionais numa forma 
de arte em que somos excelentes. Em boa 
Cidadania, uma vez executados, deveriam 

serquase eternos. Hoje, gastam-se fortunas 
em materiais pouco ecológicos, apostan-
doescassamente nas indústrias locais,para 
pedagogicamente enriquecer o observador. 
Contudo, existem nas ilhas alguns painéis 
de cerâmica para propaganda de nomes e 
instituições políticas, que na realidade não 
fizeram mais do que a sua obrigação ao exe-
cutar obras que são de todos nós. Até no 
interior de igrejas, se encontra este tipo de 
“propaganda”…

Quanto ao ponto três, aguardemos, não 
deixando de ser interessante que o restauro 
de um limitado grupo de azulejos, leve mais 
tempo que uma das obras mais emblemáticas 
que recentemente se fez na nossa terra. Es-
peramosdesde 8 de agosto de 2018, acredi-
tandoque já na altura estava o processo em 
execução…O quarto e quinto aspectos, se-
rãotalvez os mais pertinentes uma vez que 
“[…] a Secretaria dos Transportes e Obras 
Públicas, através da Direção Regional das 
Obras Públicas, adjudicou a execução de um 
painel idêntico ao que representa a Caldei-
ra das Sete Cidades, à Fábrica Sant’Anna, 
com um prazo de execução de 60 dias […]”. 
Volvidos mais de 120 dias, nada existe no 
local para além de… vista, anulando-se o 
quinto ponto. Só vista, é o que se oferece a 
quem por lá passa, regredindo-se claramen-
te numa cultura de um povo que deveria ter 
nos nossos governantes, os primeiros de-
fensores e promotores… 

Pelos vistos, a melhor forma será a de 
obrigar os que mais dificuldades têm, a fi-
car na escola durante as interrupções leti-
vas. Bonita visão sob a forma de educar um 
povo, com um “cheirinho” a Estado Novo, 
conhecendo-se também aplicabilidade simi-
lar desse tempo nas ilhas. Não funcionou.

Em remate, diga-se aindaque é de bom-
tomreferir a origem de informação quan-
do não é própria, uma vezque as ilações 
supostamente “eruditas”que rematam a 
nota pertencem a uma ficha de Inventário 
do Museu Carlos Machado, disponível na 
internet, cujos técnicos e colegas merecem 
muito respeito pelo excelente trabalho que 
têm vindo a realizar nas difíceis circunstân-
cias económico-sociais que sabemos hoje, 
caracterizar os Açores. 


