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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD tomaram a iniciativa de apresentar o 

Projeto de resolução n.º 1654/XIII (3.ª) - Pela revitalização das azenhas da 

Agualva —, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos 

Deputados) da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do Regimento da Assembleia da República 

(RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 24 de maio de 2018, 

tendo sido admitida e baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto no dia 29 do mesmo mês. 

 

3. O Senhor Deputado António Ventura (PSD) iniciou a sua intervenção afirmando 

que Agualva deve o seu nome às águas ribeiras, sendo a Ribeira da Agualva a 

principal. A dimensão histórica, patrimonial e cultural desta freguesia e a 

funcionalidade das suas azenhas deve merecer uma atenção especial quer do 

Governo da República quer do Governo Regional, numa articulação necessária e 

fundamental para que possa haver uma prioridade em relação ao próximo Quadro 

Comunitário de Apoio.   

 

4. Reportou-se também aos múltiplos fatores que têm concorrido para o abandono e 

a acelerada degradação de todo património existente nesta região e que urge 

recuperar, na medida em que a defesa e valorização deste espólio é uma 

exigência e uma responsabilidade do ponto de vista histórico e patrimonial, sendo 

que essa requalificação tem de ser feita com uma certa urgência na medida em 

que resta apenas um moinho apetrechado com as estruturas necessárias, 

registando-se também uma progressiva destruição dos regos que transportavam a 

água desde os pulos da ribeira até às rodas dos moinhos e uma destruição das 

suas condições naturais (leito da ribeira; disponibilidade de água), meios físicos 

(regos, moinhos e engrenagens que os fazem funcionar) e humanos 

(conhecimento e capacidade de restruturação de mecanismos e da própria 

atividade da moagem); 
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5. Concluiu a sua intervenção sublinhando que o objetivo da iniciativa em apreço é o 

de recomendar ao Governo que considere, em devida articulação com o Governo 

Regional dos Açores, e no âmbito do próximo Quadro Plurianual de Investimento, 

como prioritária a revitalização das azenhas da Agualva. 

 

6. A Senhora Deputada Lara Martinho (PCP) lembrou que a competência para a 

salvaguarda do património cultural e ambiental situado na Região Autónoma dos 

Açores é do Governo Regional e só a ele cabe a definição das políticas ligadas ao 

turismo e aos respetivos investimentos. Em relação aos moinhos de água, 

recordou que há já um grande número classificado como de interesse municipal e 

que no âmbito do PRORURAL existem já mecanismos que permitem recuperar as 

azenhas existentes, não havendo registo de projetos que não tenham sido 

apoiados  

 

7. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) manifestou ser positivo que o 

Parlamento manifeste a sua preocupação com aquilo que é o património cultural 

edificado em todo o País. Disse também que a especificidade desta situação é 

relevante e não choca que o Governo da República se possa disponibilizar para 

apoiar o Governo Regional naquilo que ele entender levar a cabo em relação a 

esta situação.   

 

8. Realizada a discussão, remete-se esta informação a Sua Excelência o Presidente 

da Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na 

sessão plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia 

da República. 

 

Assembleia da República, 03 de julho de 2019 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 
(Edite Estrela) 

 

 

 

 


