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Cidadãos denunciam destruições no 
Monumento Natural da Ponta da Ferraria

Vários cidadãos têm denunciado um 
conjunto de obras que estão a ser reali-
zadas no Monumento Natural da Ponta 
da Ferraria, enviando protestos para as 
autoridades do Ambiente, GNR e agora 
ameaçam com denúncia ao DIAP.

O engenheiro João Paim Vieira, que 
encabeça um dos protestos apresentados 
às autoridades, queixa-se de que no Mo-
numento Natural da Ponta da Ferraria 
“a menos de 20 metros abaixo da pseudo 
cratera “protegida” foi instalada uma es-
trutura perfurando selvaticamente e de 
forma absolutamente boçal vários maci-
ços de basalto dentro do DPM e a menos 
de 15 m do mar e da gruta existente no 
local”.

Segundo este colaborador do “Diário 
dos Açores”, a proteção supostamente 
dada àquele local “como é “informado” 
no cartaz que lá continua é nenhuma e 
nem a presença de centenas de turistas 
que testemunharam, estupefactos, como 
o Governo Regional dos Açores aparen-
temente deixa tratar os monumentos 
naturais, impediu que tal sucedesse”.

Mais grave ainda - para estes cida-
dãos - “por ser uma ação claramente 
desleixada e propositada no sentido de 
diminuir património natural de todos 
nós, dizendo no caminho que ele não 
vale nada”.

Segundo Paim Vieira, que já apresen-
tou queixa junto da GNR, “ toda esta es-
tupidez podia  ter sido evitada porque, se 
por qualquer razão que não se descortina 
uma coisa destas precisava de ser mon-
tada, bastaria ter sido feita em madeira e 
apenas apoiada na rocha, o que poderia 
ter sido feito sem os estragos irreversíveis 
que ali foram provocados”, apontando 
ainda que poderiam verificar uma caixa 
de esgoto ali mesmo também.

“Mais uma vez solicito que me infor-
mem sobre o que se passou naquele local 
mas aparentemente V. Ex.cias entendem 
que não devem explicações aos cidadãos 
o que sucedeu na anterior queixa neste 
pretenso Monumento Natural”, lê-se na 
queixa enviada aos departamentos do 
Governo dos Açores.

Governo inicia criação de gabinete 
para investidor da Diáspora

O Presidente do Governo Regional 
dos Açores, José Manuel Bolieiro, liderou 
ontem a primeira reunião preparatória 
com vista à criação de uma plataforma 
de apoio ao investidor da Diáspora, uma 
rede a avançar, sem custos associados, 
cujo objetivo será o de facilitar o acesso 
a informações para intenções de inves-
timento na região.

A plataforma, que funcionará na de-
pendência da Presidência do Governo, 
por via da Direção Regional das Comu-
nidades, procurará ser o ponto focal para 
acolhimento, esclarecimento e encami-
nhamento das intenções de investimen-
to na Região Autónoma dos Açores por 

parte de investidores da diáspora aço-
riana, articulando as respostas do poder 
regional, poder local e associações repre-

sentativas.
A reunião preparatória decorreu no 

Palácio da Conceição, em Ponta Del-

gada, e contou também com o Regio-
nal das Comunidades, José Andrade, o 
Diretor Regional do Empreendedorismo 
e Competitividade, Bruno Belo, e vários 
intervenientes no processo fora da esfera 
governativa.

Um dos objetivos do contacto do Go-
verno Regional dos Açores com as co-
munidades passa por fortalecer os laços 
com as comunidades açordescendentes 
no que refere à saudade e a atividades 
como o turismo, mas também reforçar 
a proximidade económica, com vista ao 
investimento na região de empreendedo-
res e empresários dos vários territórios 
da diáspora açoriana.


