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        Intervenção proferida no 
        Plenário de Dezembro de 2003. 
        Plano e Orçamento para 2004. 
        Deputado  Mark Marques. 
 
 
       
      Senhor Presidente 
      Senhoras e Senhores Deputados 
      Senhor Presidente e membros do 
      Governo. 
 
 
Estamos nesta casa mais uma vez para discutir e aprovar o plano e 
orçamento para 2004. 
 
Gostaria de poder afirmar que os Jorgenses se revêem neste plano! 
 
Mas infelizmente não o posso fazer. 
 
Porque efectivamente  este último plano e orçamento apresentado 
por este Governo Socialista vem de facto confirmar o que nos 
últimos sete anos os Jorgenses sentiram. 
 
Ignorados e esquecidos. 
 
Analisei estes documentos e fiquei preocupado. 
 
Preocupado porque a população que me elegeu pelo circulo 
eleitoral de São Jorge, exige de todos os deputados ( eu respondo 
por mim ), que façamos a defesa intransigente dos interesses dos 
Jorgenses, que sejamos homens e mulheres de palavra. 
 
É isso que esperam de nós. 
 
Não venho, e nunca vim a esta tribuna representar um “Clube de 
má língua”. 
 
Sempre reclamei pelos interesses dos Jorgenses. 
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Sempre lembrei e relembrei as promessas (falsas) que os 
Socialistas prometeram aos Jorgenses. 
 
Acontece que os Socialistas não cumpriram aquilo que em 8 anos 
prometeram aos Jorgenses. 
 
Estar-se na oposição, é reconhecer o que está bem, criticar o que 
está mal, e de seguida apresentar propostas alternativas. 
 
Foi assim o papel dos deputados do Partido Social Democrata, 
nesta casa e fora dela. 
 
 
      Senhor Presidente 
      Senhoras e Senhores Deputados 
      Senhor  Presidente e membros 
      do Governo. 
 
 
Considerando o pouco tempo que me é concedido para intervir, 
apenas me debruçarei sobre alguns aspectos deste Plano e 
Orçamento para o ano 2004, no tocante à Ilha de São Jorge. 
 
 
Pescas. 
 
Neste sector, o Plano e Orçamento  tem inscrito a verba de 198.000 
euros, cerca de  ( 40.000 contos). 
 
Como pretendem remodelar e beneficiar Portos de Pescas em São 
Jorge, com esta verba. ? 
 
Está bem presente na memória recente dos Jorgenses, que apenas 
tapar um buraco na rampa de varagem do Porto de Velas custou 50 
mil contos. 
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O único Porto existente do lado Norte da Ilha de São Jorge, (Fajã 
do Ouvidor – Norte Grande), contínua apenas no plano das 
“intenções”, quanto à beneficiação e remodelação do mesmo temos 
a certeza de que não será no próximo ano. 
 
 
Agora aparece também a beneficiação do porto da Urzelina, 
(congratulo-me com isso) mas enganam-se aqueles que acreditam, 
que esta beneficiação será realidade, porque quando durante 8 
anos a fio, não fizeram intervenções prometidas há muito em outros 
pequenos portos  e agora em ano de eleições é um tal prometer 
mais e mais. 
 
 
Quanto à melhoria das condições dos pescadores no Porto das 
Velas, penso que, essa melhoria, passa pela ampliação do Porto 
Comercial de São Jorge, e construção do Porto de Recreio das 
Velas e então aí os pescadores terão um espaço, para que lhes 
sejam criadas melhores condições de trabalho. 
 
 
Portos. 
 
A ampliação do Porto Comercial de São Jorge – Velas, é adiado 
mais uma vez. 
 
Nem um palavra sobre este assunto, nestes documentos. 
 
Apenas  tem sido usado nos discursos dos Socialistas em 
campanha e todos vão dizendo que é muito importante, mas depois 
quando analisamos os documentos em discussão os socialistas 
simplesmente esqueceram-se do assunto. 
 
 
Nos últimos anos o movimento de mercadorias no Porto Comercial 
de São Jorge - Velas, tem aumentado significativamente, e o 
espaço é cada vez mais exíguo. 
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Os socialistas inventaram a necessidade do aumento do parque de 
contentores, e do novo acesso ao Porto das Velas, e até esta sua 
invenção contínua no papel. 
 
 
Em meu entender este “pseudo aumento” do parque de 
contentores é apenas uma “fantochada”. 
 
É uma tentativa de distrair os Jorgenses enquanto as 
verdadeiras necessidades ficam para trás. 
 
O que é verdadeiramente necessário é o aumento do Porto 
Comercial. 
 
No que concerne à construção do   Porto de Recreio das Velas, o 
Governo Regional em visitas estatutárias à Ilha anuncia sempre a 
construção do Porto de Recreio das Velas. 
 
Anunciaram orçamento, capacidade de embarcações e mais uma 
panóplia de coisas...e ficou-se por aí. 
 
Os menos atentos até poderão julgar que qualquer dia o Secretário 
Regional da Economia vai a São Jorge inaugurar um Porto de 
Recreio !!! 
 
Puro engano!!! 
 
Nesta data continuamos sem saber qual Porto de Recreio que se irá 
construir? 
 
Sabemos que a Câmara Municipal das Velas candidatou ao 
programa PITER  a construção do Porto de Recreio com a 
promessa da comparticipação do Governo Regional. 
 
Qual o montante dessa comparticipação? 
 
Nem uma palavra, nem um euro neste Plano. 
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      Senhor Presidente 
      Senhoras e Senhores Deputados 
      Senhor Presidente e membros do 
      Governo. 
 
Habitação. 
 
 A qualidade de vida depende de uma habitação condigna. 
 
Os problemas da Habitação que se sentem na Ilha de São Jorge, 
estão longe de serem resolvidos. 
 
O que mais me preocupa neste sector não tem sido as dotações 
orçamentais, mas sim a sua execução. 
 
Assistimos a um constante emperrar de todo o apoio a ser prestado 
para (Aquisição de Habitação, Ampliações e Remodelações e 
Habitação Degradada). 
 
Penso que a Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos terá 
que ser mais fluida no analisar dos processos e acabar com, os 
sempre emperrantes burocratas de serviço. 
 
O Senhor Secretário da Habitação em desesperada campanha 
eleitoral, anuncia com honra pompa e circunstância, habitação e 
mais habitação mas depois é o que se vê. 
 
O loteamento na freguesia da Urzelina, não é referido nestes 
documentos. 
 
Tem sido um assunto trazido por mim a esta casa, por diversas 
vezes, e que tem transitado em promessa de ano para ano. 
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Passado todo este tempo e no local onde deveriam estar feitas as 
infra-estruturas para construção de habitação, a Secretaria Regional 
do Ambiente colocou um placard onde proíbe o depósito de lixo. 
 
Isto demonstra bem a capacidade deste Governo. 
 
Ficamos mais uma vez na expectativa para ver se este será o ano? 
 
 
Transportes – Estradas Regionais 
 
O troço de estrada regional  Aeroporto – Urzelina, tem sido objecto 
de reivindicação pelos deputados do PSD. 
 
Foi promessa do Partido Socialista em 1996 e em 2000. 
 
Assistimos à adjudicação desta obra e depois à sua anulação, tem 
sido uma autentica “novela” com este troço de estrada regional. 
 
Num pequeno “à parte” queria fazer um pequeno reparo e sugerir 
ao Senhor Secretário José Contente o seguinte: 
 
A Secretaria Regional do Ambiente colocou dois placards neste 
troço de estrada que tem escrito : CIRCULE COM PRECAUÇÃO 
ZONA DE NIDIFICAÇÃO DE CAGARROS, (que acho muito bem), 
pois sugiro que o Sr. Secretário da Habitação que em beneficio dos 
condutores daquela Ilha mande colocar um outro placard dizendo: 
CIRCULE COM PRECAUÇÃO ZONA DE NIDIFICAÇÃO DE 
BURACOS. 
 
O troço de estrada regional Urzelina – Terreiros – Manadas, não 
será repavimentado no próximo ano. 
 
Os socialistas enganaram assim a população das freguesias das 
Manadas e Urzelina, durante 8 anos. 
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EDUCAÇÃO – ESCOLA DAS MANADAS 
 
Na sequência de uma petição ( abaixo assinado) assinada pela 
população da freguesia das Manadas foi apresentada nesta casa 
uma proposta de resolução. 
 
 
A Assembleia Legislativa Regional dos Açores aprovou a Proposta 
de Resolução nº07/2003/A, que recomendava ao Governo Regional 
que, em colaboração com a Câmara Municipal das Velas, 
promovesse a construção de um novo edifício escolar na freguesia 
das Manadas. 
 
 
Acontece que neste plano, e orçamento não existe uma palavra 
sobre a construção desta escola. 
 
 
Será mais uma falsa promessa? 
 
 
Ou as recomendações aprovadas  pela maioria e até com o voto 
favorável do PSD  e de outros partidos não são para cumprir? 
 
 
 
ÁREA SOCIAL 
 
Foi promessa e constava nos panfletos de campanha eleitoral 
socialista a construção da Casa do Povo nos Rosais. 
 
Assistimos agora por parte deste governo a uma tentativa de 
esvaziamento dos serviços instalados nas Casas do Povo. 
 
Se esta medida for por diante será muito desastrosa e irá alterar 
significativamente o modo de vida das populações. 
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Como não existe qualquer referência no plano e orçamento sobre 
esta Casa do Povo, será que esta freguesia ficará mais um ano à 
espera. 
 
 
 
     Senhor Presidente 
     Senhoras e Senhores Deputados 
     Senhor Presidente e membros do  
     Governo. 
 
 
Estamos no fim da era socialista. 
 
 
Este plano vem assim, em fim de ciclo confirmar aquilo que ao 
longo destes 8 anos os Deputados do PSD de São Jorge sempre 
denunciaram. 
 
Foram 8 anos em que as promessas passaram de plano em plano, 
e de visita estatutária em visita estatutária. 
 
Foi a política do embalar. 
 
Foi a política do Ex-Primeiro Ministro Socialista fugidio. 
 
Foi diálogo e conversa no principio e prepotência no fim. 
 
Os Jorgenses estão conscientes, convictos e com muita certeza de 
que o próximo Governo será liderado por Victor Cruz, e tem assim 
uma nova esperança de voltarem a fazer parte do comboio do 
progresso e do desenvolvimento desta Região. 
 
De facto os Jorgenses merecem o melhor. 
 
Disse. 
 
 
Mark  Marques        


	Senhor Presidente

