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O quE O MOTIVOu A AVANÇAR COM A PETIÇãO AO PARLAMEN-

TO EuROPEu?

Avancei porque a isso sou obrigado pelo Código Deon-
tológico do Arqueólogo, que subscrevi enquanto asso-
ciado da Associação Profissional de Arqueólogos. Nes-
se sentido, é meu dever chamar a atenção das autori-
dades competentes para quaisquer ameaças ao patri-
mónio arqueológico e usar de todos os meios ao meu 
dispor para garantir, em tais casos, a tomada de medi-
das concretas. 
Infelizmente, não pensei que tivesse que chegar a este 
ponto, o de ter de propalar lá fora o quanto bons so-
mos a estragar o que temos de único – especialmente 
quando é a tutela que se prepara para cometer um au-
têntico um atentado ao património. E não pensei em 
chegar a este ponto porque, nos primeiros tempos, es-
tava em crer que o Governo Regional seria chamado à 
razão quando se apercebesse da enormidade do que 
planeia fazer construir na baía de Angra e que seria ele 
próprio a remodelar o projeto, avançando com uma 

outra localização para a implantação do Terminal de 
Cruzeiros. Infelizmente, enganei-me. 
Depois, num segundo tempo, achei que, com o agra-
var da crise económica e com a atual implementação 
de um plano duríssimo de austeridade económica, es-
te projeto, não essencial e não justificado até agora em 
termos de custo-benefício, seria guardado na mesma 
gaveta onde se iria guardar o novo aeroporto de Lis-
boa e o TGV. Contudo, as declarações de outubro pas-
sado do Secretário Regional da Economia desengana-
ram-me novamente. 

Assim, resta-me não desistir de continuar a travar es-
ta batalha pela cidadania participativa no sentido de 
tentar preservar o que ainda há para preservar de uma 
baía que já foi a joia da Coroa da ilha Terceira e resis-
tir à tentação de, desvario por desvario, sugerir que, ao 
invés de se fazer um terminal de cruzeiros se escave a 
Rua Direita até à cota – 20 e que se faça dela um canal 
de mar: assim, os paquetes deixariam logo e sem mais 
delongas os passageiros na Praça Velha...

dEFENdE quE O PROCESSO PARA A CONSTRuÇãO dO TERMI-

NAL dE CRuzEIROS ESTÁ FERIdO dE ILEGALIdAdE “FLAGRANTE”. 

quAIS SãO OS ATROPELOS à LEGISLAÇãO quE CLASSIFICA CO-

MO MAIS GRAVES? 

Em primeiro lugar, viola-se legislação regional, ema-
nada deste mesmo Governo, nomeadamente a que, 
e bem, criou o Parque Arqueológico Subaquático da 
Baía de Angra. Como é que se vai implantar um Ter-
minal de Cruzeiros dentro de um Parque Arqueoló-
gico tendo em conta que se diz taxativamente, em 
Decreto Legislativo Regional, que são “proibidas nos 
parques arqueológicos as obras que possam ter efei-

O arqueólOgO PaulO MOnteirO aPresentOu 

uMa PetiçãO aO ParlaMentO eurOPeu Onde de-

fende que O PrOcessO de cOnstruçãO de uM 

terMinal de cruzeirOs eM angra dO HerOísMO 

está feridO de ilegalidade. eM causa está PrO-

teger O PatriMóniO arqueOlógicO únicO que a 

baía da cidade PatriMóniO Mundial da HuMani-

dade guarda. bruxelas arquivOu a queixa, Mas 

di dá-lHe Os arguMentOs dO taMbéM autOr da 

carta arqueOlógica subaquática dOs açOres.
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tos intrusivos e perturbadores nos vestígios arqueoló-
gicos e ou do seu meio envolvente, que alterem a sua 
topografia; bem como escavações, dragagens e ater-
ros, depósitos de sucata, areias ou outros resíduos só-
lidos que causem impacte visual negativo”?
Em segundo lugar, este projeto viola a Estratégia Na-
cional para o Mar quando, ao invés de promover a va-
lorização e a preservação do património cultural suba-
quático arqueológico e histórico se está, pelo contrá-
rio, a criar novo atentado patrimonial, no seguimen-
to do que já foi feito aquando da construção da mari-

na de Angra. A destruição é factual e comprovada: os 
naufrágios Angra C e Angra D (especialmente este últi-
mo, o maior e mais bem preservado vestígio de um ga-
leão ibérico seiscentista, único no mundo e de excecio-
nal importância científica) - que foram desmantelados 
peça a peça aquando da construção da Marina de An-
gra e que deveriam ter sido estudados e protegidos por 
este Governo – praticamente desapareceram ao longo 
destes 14 anos de incúria e desleixo por parte da tute-
la regional.
Em terceiro lugar, viola a legislação comunitária e na-

cional relativa aos procedimentos de avaliação ambien-
tal quando arbitrariamente escolhe primeiro o local pa-
ra a implantação deste Terminal e só depois é que se re-
solve fazer o estudo de avaliação de impacte ambiental, 
num autêntico meter o carro à frente dos bois.
Finalmente, viola a Convenção sobre a Proteção do Pa-
trimónio Cultural Subaquático, da qual Portugal é sig-
natário (acima dela, só a própria Constituição) ao não 
preservar o “património cultural subaquático em be-
nefício da humanidade”, antes o obliterando da face 
da terra. 

EntrEvIstA  Helena FaGundes //  fotogrAfIA  antóniO araújO . arquiVO di

Paulo monteiro, arqueólogo Subaquático
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A CONSTRuÇãO dO TERMINAL dE CRuzEIROS, COMO ESTÁ  PLA-

NEAdA, PERTuRBARÁ SEM SOMBRA dE dúVIdA O PATRIMóNIO 

ARquEOLóGICO? 

Sem dúvida alguma. Não só pelo impacto direto do en-
rocamento como, especialmente, pelo efeito de dessas-
soreamento que se fará então sentir dentro da baía e 
que deixará o património cultural subaquático à mercê 
dos elementos, o que provocará a sua destruição com-
pleta em poucos meses ou anos. 
A grande vantagem da baía de Angra em termos de 
proteção e estabilização dos naufrágios que lá existem 
é estes terem uma profunda e estável camada de areia 
a recobri-los. Ora, deixando esta de os recobrir, acon-
tecerá o mesmo fenómeno destrutivo que afeta os nau-
frágios junto ao Clube Náutico, nomeadamente o An-
gra B, que se deteriora a olhos vistos desde a constru-
ção do molhe da Marina – só que a uma escala inco-
mensuravelmente maior.
Diz o Governo Regional que a empresa adjudicatária 
do estudo prévio executou todos os trabalhos de ar-
queologia subaquática necessários, com prospeção ar-
queológica subaquática visual e eletromagnética inte-
gral. Ora, isso não basta nem chega. A baía de Angra é 
uma área onde, devido à natureza geológica dos seus 
fundos, não só a prospeção visual é ineficaz como a 
própria prospeção eletromagnética não apresenta re-
sultados credíveis. Logo, a receita para o desastre é ób-
via – quem classifica uma área pela sua riqueza em tes-
temunhos arqueológicos habilita-se a ter fortes proba-
bilidades de vir a destruir esses mesmos testemunhos 
se teima em lá fazer obra. 
Acrescento ainda que, conhecendo a baía de Angra por 
dentro e por fora como muito poucos conhecerão, es-
te projeto, tal como está desenhado não tem pés nem 
cabeça – aliás, chamo a atenção para o texto extrema-
mente lúcido e pragmático, da autoria dos pilotos dos 
portos da Terceira e Graciosa, publicado no dia 2 de fe-
vereiro neste mesmo jornal, que segue a mesma linha 
de raciocínio, e que levanta pertinentes questões de se-
gurança, não só de pessoas e bens, como também em 
termos ambientais. Não nos podemos esquecer que es-
ta baía é, histórica e comprovadamente, uma ratoeira 
para navios e que, das dezenas que já lá naufragaram, 
o último que lá se perdeu, o “Fernão de Magalhães”, foi 
há tão pouco tempo quanto 1996.

REFERIu jÁ  A dI quE A SIMPLES PRESENÇA dE PAquETES NA 

BAíA PERTuRBA OS FuNdOS dE AREIA... 

Exatamente. As manobras efetuadas dentro da bacia de 
rotação aquando da acostagem destes navios e o deflu-
xo dos hélices geram impactos severos sobre a estabili-
dade do fundo. É o que se passa, por exemplo, em St. 
Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas, em Kingston 
Harbour, nas St. Vicent and the Grenadines, na Ireland 
Island, nas Bermudas - em que o fundo do mar no lo-
cal de acostagem dos navios de cruzeiros deixa exposto 
constantemente material arqueológico do século XIX – 
ou no porto de Basseterre, nas ilhas St. Kitts, em que a 
entrada do “Queen Mary 2” deixa, logo a partir dos 15 
metros de profundidade, um rasto de destruição nas 
camadas arqueológicas submersas. 

FOI A PRóPRIA REGIãO A CLASSIFICAR A BAíA dE ANGRA COMO 

PARquE ARquEOLóGICO SuBAquÁTICO. COMO Lê TOdO ESTE 

PROCESSO A ESSA Luz?  

Comparando o incomparável, é como se de repente o 
Governo Regional decidisse matar a galinha dos ovos 
de ouro e voltar a legalizar a caça à baleia na Região… 
Este modelo político, em que o ordenamento do terri-
tório se faz à custa de pazadas e pazadas de betão - e 
em que nos temos vindo a atolar, não só  a Região, mas 

o país inteiro (por exemplo, no continente, o novo mu-
seu dos Coches, em Lisboa, feito à revelia e contra os 
arqueólogos e museólogos; a proliferação e duplicação 
de autoestradas que agora estão às moscas ou o Alque-
va, que irriga coisa nenhuma) faz-me lembrar os cultos 
da carga, da Polinésia, mais precisamente o culto do Jo-
hn Frum. Este postulava que os pobres daquelas ilhas 
seriam um dia bafejados por cornucópias de riquezas 
– dinheiro e mercadorias ocidentais – trazidas por an-
tepassados seus vindos do além-mar. Nem de propósi-
to, com o advento da II Grande Guerra Mundial, a ida 
de milhares e milhares de soldados americanos para o 
Pacífico, a bordo de aviões carregados de material, co-
mida e outros bens de luxo inimaginável para o poli-
nésio médio, consubstanciou a profecia de John Frum. 
Claro que, quando a guerra acabou e os soldados par-
tiram, as ilhas ficaram novamente entregues a si pró-
prias. Foi então que os adeptos de John Frum se lem-
braram de construir aeroportos improvisados: no meio 
da selva, uma pista tosca, uma torre de controlo feita 
de bambu e uns polinésios enfarpelados eram o cha-
mariz para aviões que, julgavam eles, haveriam de vir 
em corrupio. Claro que esperavam debalde. Os aviões, 
tal como os navios, vão onde têm que ir, não para on-
de há aeroportos ou terminais de cruzeiro só para in-
glês ver. Perante o problema factual de haver poucos 
turistas a chegar aos Açores, que faz o Governo? Ao in-

vés de baixar o preço da passagem aérea, constrói ter-
minais de cruzeiros, na lógica simplista de que, haven-
do terminais, os navios de cruzeiros irão aparecer logo, 
logo de seguida.
É preciso que os terceirenses e os açorianos em geral 
se decidam: querem que a Região seja conhecida por 
ser um dos pontos do mundo com maior potencial em 
termos de património cultural subaquático do período 
das Descobertas e Expansão, tal como é única em ter-
mos de mergulho, em termos de observação de cetáce-
os... ou querem que seja conhecida como uma Região 
Autónoma onde se prefere cimentar e obliterar o patri-
mónio da Humanidade?
É fundamental que os Açores saibam que modelo de 
desenvolvimento querem e que ilhas querem legar aos 
seus filhos e netos. Infelizmente, tendo em conta os ma-
marrachos que por aí se têm plantado - e que vão des-
de o novo Porto da Horta até ao “caixote” que agora ta-
pa a vista da cidade de Angra assim que se sai da reta da 
Achada, passando pela betonização da cascata do Poço 
do Bacalhau nas Flores e acabando nas Portas do Mar, 
quase sempre às moscas - temo que se vá no sentido se 
achar que os Açores são a Lloret del Mar no seu pior; só 
que sem sol, sem turistas ingleses e sem salero.  

COMO dESCREVE A RIquEzA ARquEOLóGICA dA BAíA dA CIdA-

dE PATRIMóNIO MuNdIAL dA HuMANIdAdE? 
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É única no mundo – em mais sítio algum do Mundo 
existe a concentração de navios ibéricos dos séculos 
XVI e XVII (que praticamente nunca foram estudados 
cientificamente) que existe na baía de Angra. 
Há projetos científicos a decorrer nela, no valor de uma 
centena de milhar de euros, há um potencial de divul-
gação incrível que é, pura e simplesmente desaprovei-
tado. Por causa dos naufrágios desta baía, Angra apa-
receu no New York Times, na CNN, na BBC, na revista 
da UNESCO, na Visão, na GEO – publicidade gratuita 
que verba alguma do ART paga. 
Havendo vontade, é  possível transformar uma coisa 
que é única – e que, relembro, só existe em Angra – 
num trunfo capaz de tornar a cidade competitiva. Ter-
minais de cruzeiros há centenas por esse mundo fora; 
esta baía, com este potencial arqueológico, só existe 
aqui. Para dar só um exemplo, em 2008, fui convidado 
para participar num simpósio, organizado na Acade-
mia de Marinha portuguesa, a pedido expresso da Ma-
rinha espanhola. Objetivo? Classificar os naufrágios de 
navios espanhóis e portugueses nos Açores como Pa-
trimónio da Humanidade. E qual seria a zona piloto? 
A baía de Angra. 
Outro exemplo: no continente, concelhos que não têm 
um décimo do património submerso de Angra inves-
tem fortemente na valorização dos seus naufrágios: 
Cascais, Lagos, Sesimbra, Grândola, são os mais pa-
radigmáticos. Na minha opinião, a Terceira tem que 
apostar naquilo que a valoriza e a torna única: se não 
tem as lagoas de São Miguel, mas tem aquilo que São 
Miguel não tem nem nunca há de ter, porque carga de 
água há de aceitar que seja São Miguel a decidir que a 
baía de Angra é para cimentar e destruir? 
E depois, há uma desvalorização da arqueologia que 
roça as franjas do absurdo. Como é possível que a Re-
gião, que tanto revindicou, e bem, avocar a si a gestão 
do património arqueológico dos Açores, quer o terres-
tre, quer o subaquático, não tenha, 13 anos depois, um 
técnico que seja especializado nesta área? Agora que 
a única arqueóloga subaquática que cá existia se des-
pediu e bateu com a porta, quem é que concede as li-
cenças de escavação? Quem é que analisa os pedidos 
de prospeção? Quem é que tem competência técnica e 
científica para se poder pronunciar sobre este proces-
so de Angra? 

ALGuM dESTE PATRIMóNIO ESTÁ jÁ ATuALMENTE EM PERIGO? O 

quE É PRECISO PARA VALORIzÁ-LO MAIS, NOMEAdAMENTE AOS 

OLHOS dA SOCIEdAdE TERCEIRENSE E AÇORIANA E TAMBÉM 

juNTO dA CLASSE POLíTICA? 

A baía de Angra - quase sempre acessível, fácil de tra-
balhar, com condições científicas únicas no mundo - é 
um local sobre o qual a Universidade dos Açores po-
deria construir um mestrado específico em Arqueolo-
gia Subaquática, angariando alunos capazes de dina-
mizar um polo que anda a meio gás e que não dá gran-
des provas de vitalidade anímica; é um local onde a 
UNESCO não desdenharia montar um centro mundial 
semelhante ao que existe em Zadar, na Croácia, e à vol-
ta do qual se organizam permanentemente congressos 
e ações de formação que atraem investigadores de todo 
o mundo; é um local onde há sem sombra de dúvida, 
material capaz de montar meia dúzia de museus na-
vais, marítimos e históricos (o museu do navio “Wasa” 
na Suécia gera todos os anos 30 milhões de euros de 
lucro), assim haja vontade de fazer arqueologia a sério; 
é um local onde a reserva do “Lidador” é um tímido ba-
lão de ensaio para uma política ambiciosa de reservas 
arqueológicas subaquáticas capazes de potenciar a no-
va aposta do turismo da Região, o mergulho.
Infelizmente, por culpa deste Executivo, o que aconte-

ce é que a Região aparece aos olhos do Mundo como 
sendo aquela que destrói aquilo que deveria acarinhar 
e guardar, em nome da Humanidade. Em dezembro 
passado, por exemplo, fui convidado pela UNESCO a 
apresentar, no decorrer do Simpósio Internacional Co-
memorativo dos 10 anos da Convenção Internacional 
para a Proteção do Património Cultural Subaquático, 
este caso da baía de Angra como exemplo paradigmáti-
co do impacto que as obras em frente marítima têm so-
bre o património desta natureza. Infelizmente, ao invés 
de promover a Região, fui obrigado a denunciá-la pe-
rante uma plateia de centenas de especialistas de nível 
mundial. Escusado será dizer que tal não nos promove 
lá muito positivamente.
Se há 60 milhões de euros para gastar, escolher onde 
os gastar é uma decisão política. O Governo optou por, 
com esse dinheiro, construir um terminal de cruzeiros. 
Porquê? Não se sabe e ele não nos diz. É que 60 mi-
lhões de euros (isto sem contar com as habituais derra-
pagens, veja-se o caso flagrante da nova Biblioteca de 
Angra) é mesmo muito dinheiro. 
Imaginemos, por absurdo, que cada ano de escalas de 
cruzeiros em Angra injeta na economia da ilha meio 
milhão de euros – ora, a esse ritmo a Região vai le-
var 120 anos só para pagar a obra. Cento e vinte anos! 
São quatro gerações até que se comece a ver lucro e is-
to sem contar com os custos operacionais de manu-
tenção! 
Mas pior do que escolher construir um terminal de 
cruzeiros é decidir construi-lo no único sítio da Ter-
ceira onde não o deveria fazer: na baía de Angra. Mais 
uma vez, não sei se por tacanhez, por ignorância, se 
por pura má fé ou por vontade de amputar a Terceira 
de uma sua mais-valia, a baía de Angra volta a ser sa-
crificada.
É que parte do património da baía de Angra foi já des-
truído com a construção do Porto de Pipas outra par-
te foi pilhada em 1972, com a intervenção dos caçado-
res de tesouros ingleses da equipa de Sydney Wignall 
e, entre 1998 e o dia de hoje, dois naufrágios de im-
portância científica capital foram deixados ao deus-da-
rá pela tutela da Região. Amanhã, se o Governo de São 
Miguel levar a dele avante, pouco sobrará desta baía 
única no mundo, quer em termos estéticos, quer em 
termos patrimoniais.

SABE-SE jÁ quE BRuXELAS NãO IRÁ TRAVAR POR AGORA O PRO-

CESSO. COMO Vê OS ARGuMENTOS APRESENTAdOS PELA REGIãO 

E ESTA dECISãO EuROPEIA? PLANEIA MAIS AÇÕES NESTE CAM-

PO? 

Tendo-me sido enviada a carta da Comissão de Peti-
ções a 24 de janeiro e nela me sendo comunicado que 
se “iria solicitar à Comissão Europeia uma investiga-
ção preliminar” parece-me estranho tanta celeridade 
no despacho de arquivamento, Senão, vejamos: em 5 
(cinco!) dias úteis deram-se os seguintes passos: a Co-
missão das Petições solicitou à Comissão Europeia a 
referida investigação; a Comissão Europeia investigou 
e demandou o Governo Regional; o Governo Regional 
dos Açores respondeu, justificando-se à Comissão Eu-
ropeia; a Comissão Europeia, face às justificações do 
Governo Regional, decidiu arquivar a queixa e dessa 
decisão deu conhecimento ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros; o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
deu conhecimento dessa decisão ao Governo Regional; 
o Governo Regional deu conhecimento desse despacho 
de arquivo à imprensa. 
Das duas, uma: ou se trabalha muito depressa no tri-
ângulo Ponta Delgada-Lisboa- Bruxelas ou então este 
arquivamento nada tem a ver com esta minha petição. 
Mas, vamos fazer o gosto ao Governo Regional e va-
mos assumir que sim, que foi arquivada. Bom, a ser as-
sim, eu terei que me sentar e rebater, ponto por pon-
to, por escrito e fundamentadamente, a argumentação 
de Ponta Delgada. 
E no final se verá a quem assiste a razão e a lei; até por-
que receber verbas comunitárias implica aceitar regras 
comunitárias – nomeadamente implica que as opera-
ções inscritas no FEDER, para efeitos de aceitação, de-
vem não só cumprir os normativos nacionais e comu-
nitários, em particular em matéria de ambiente, como 
também estar conformes com a legislação nacional e 
comunitária identificada e que lhes seja aplicável, po-
dendo o contrato de financiamento ser objeto de resci-
são unilateral em caso de não cumprimento das obri-
gações legais do beneficiário. Esperemos que esta to-
leima por parte do Governo Regional não nos venha a 
rebentar nas mãos. Porque pior do que parar com este 
processo agora, é ter de se parar com ele com a obra a 
decorrer. Já vimos este filme com a marina de Angra, 
não queiramos repetir os erros do passado. 
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