
 
 

 1

          Grupo Parlamentar 

       Intervenção proferida no 
      Plenário de 20 de Fevereiro de 2003. 
      Deputado  Mark  Marques 
 
 

 
 
     Senhor Presidente 
     Senhoras e Senhores Deputados 
     Senhor Presidente e membros do  

Governo. 
 
 

Reabilitação de Estradas Regionais na Ilha de São Jorge 
 
 

 
Um dos factores mais importantes para melhorar as condições de 
vida das populações, é uma boa ligação entre os centros 
geradores de tráfego, por exemplo, portos, aeroportos, zonas 
industriais etc. 
 
O progresso e o bem estar das populações depende cada vez 
mais de boas acessibilidades. 
 
Nos últimos tempos tem estado na ordem do dia na Ilha de São 
Jorge, o assunto da repavimentação ou seja da reabilitação de 
dois troços de estrada Regional.  
 
A saber: 

 
O troço de estrada Regional entre o Aeroporto – Urzelina, 
mais conhecido por (recta dos Moinhos), com cerca de 3 Kms de 
extensão. 
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E o troço de estrada Regional entre a Urzelina – Terreiros – 
Manadas, com cerca de 6,5 Kms de extensão. 

 
Quanto ao primeiro troço, este tem feito parte de vários 
comunicados do conselho de Governo, ano após ano, claro para 
encher comunicado e passar para o ano seguinte. 
 
A exemplo disso é reler o Comunicado do Conselho de Governo, 
datado de 15 de Fevereiro do ano de 2000 e que na sua alínea 
w) rezava assim: Autorizar a abertura de um concurso público 
para a empreitada de alargamento, cor ecção e repavimentação 
da Estrada Regional entre o Aeródromo de São Jorge e a 
Urzelina, no valor de 95.000.000$OO (noventa cinco mil contos). 
 
Já lá vão 3 anos... 
 
Em Julho de 2001 , e referente a este troço de estrada  
(Aeroporto – Urzelina), foi publicado em órgãos da Comunicação 
Social da Região o anúncio do Concurso Público n.º 7/DROPTT/1, 
para a Empreitada de correcção e reabilitação do mesmo. 
 
Em 24 de Julho de 2001, também foi publicado em Jornal Oficial 
n.º 30 II Série o anúncio do concurso público desta obra e é 
bastante claro quando no seu n.º  3 a) refere que: Local de 
execução: Troço de Estrada Regional n.º 1 – 2ª entre o 
cruzamento do Aeroporto e a freguesia da Urzelina, concelho de 
Velas, Ilha de São Jorge – Região Autónoma dos Açores.  
 
 
E na  alínea b) refere que: Designação da empreitada: 
Empreitada de correcção e reabilitação do t oço da ER n.º  1
2ª entre o aeroporto  e  a  Urzelina,  Ilha  de  São  Jorge  e  essa  
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correcção e reabilitação será mediante o seu 
reperfilamento, e construção de nova estrutura de 
pavimento, incluindo drenagens, reposição de vedações e 
sinalização horizontal e vertical. 
 
Não sou técnico nesta aérea mas concerteza o que a Secretaria 
Regional da Habitação e Equipamentos pretendia fazer nesta 
data e nestes troços não é nem de perto, nem de longe o que 
acima descrevi e que constava no anúncio do concurso público. 
 
Ou seja pretendiam fazer “um remendo” e um remendo de má 
qualidade... 
 
Para que não restem dúvidas quanto à má vontade por parte da 
Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos em querer 
efectivamente executar esta obra, refira-se que em 2002 no 
Plano e Orçamento existia uma verba de 997.596 euros (cerca de 
200 mil contos) para o sistema rodoviário regional, onde se 
incluía este troço de estrada. 
 
Como no ano de 2002 não se realizou qualquer obra, 
perguntamos para onde foram os 200 mil contos ?... 
 
Também sobre esta obra em 05 de Abril de 2002, recebi 
resposta a requerimento meu que informava de que esta obra 
não teria início em 2002, mas sim em princípios de 2003. 

 
E qual não é o meu espanto quando em Novembro do ano 
passado e em analise ao Plano e Orçamento para 2003, constatei 
não existir um único cêntimo para estradas Regionais, para a Ilha 
de São Jorge. 
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Temos ouvido declarações de responsáveis governamentais e 
políticos do partido socialista simplesmente ridículas e 
extemporâneas. 
 
A exemplo disso é dizer que a culpa de não se realizar estas 
obras é do Governo da Republica. 
 
Então nos últimos sete anos não resolveram este assunto, 
gastaram o dinheiro sempre  em outras ilhas e agora com nove 
meses de Governo da República PSD/PP, este é que é o 
responsável !!! 
 
Francamente.!!! 
 
Então para que servem os Governos Autónomos? 
 
Dou-vos um conselho. Não façam mais essa figura triste e 
ridícula. 
 
Todos os Açoreanos já entenderam que não é assim e ninguém 
já acredita num Chavão que o PS tanto tem usado para se 
desculpar da sua governação desastrosa. 
 
 
 
       

     Senhor Presidente 
     Senhoras e Senhores Deputados 
     Senhor Presidente e membros do  

Governo. 
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Quanto ao segundo troço, ou seja entre a Urzelina – Terreiros – 
Manadas, este também se encontra muito degradado. 
 
A reabilitação deste troço, também tem sido adiada de ano para 
ano e constado de comunicado em comunicado. 
 
As populações destas duas freguesias ( Urzelina e Manadas) estão 
sendo muito penalizadas com esta situação que se tarda em 
resolver. 
 
No passado dia 29 de Janeiro do corrente ano requeri informações 
à Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, sobre a 
reabilitação destes dois troços de estrada. 
 
Corriam “ rumores” que infelizmente passaram a “factos” de que 
a Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos se preparava 
para fazer uma recarga asfáltica nos dois  troços  que  acima 
referi, mas com rega asfáltica ou seja com pavimento asfáltico de 
semi penetração. 
 
Método que já caiu em desuso há mais de vinte anos.... 
 
Três dias depois do meu requerimento e da minha denúncia a 
Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos começou ao que 
parece em experiência no troço de estrada junto ao Aeroporto, com 
o tal pavimento de rega asfáltica. 
 
Depois de fazerem cerca de 30 metros, deslocaram-se para a 
freguesia das Manadas. 
 
Foram recebidos pela população daquela freguesia com indignação 
e em manifestação pacífica e ordeira, ao contrário do que 
aconteceu com   o responsável da  SRHE  que  para  falar com    os    
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populares chegou em carro patrulha da PSP e escoltada por dois 
agentes. 
 
Estava eu presente a assistir a esta cena caricata, e a pensar que 
estava-mos no longínquo ano de 1973.......já lá vão 30 anos...ou 
seja antes do 25 de Abril..... 
 
Consideramos ofensivo que a Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos queira fazer deste tipo de pavimento em troços de 
estrada Regional que tem a maior circulação automóvel da Ilha. 
 
Consideramos que é falta de visão usar métodos que já há muito 
caíram em desuso. 
 
Consideramos ridículo que em pleno século XXI se reabilite uma 
estrada Regional com rega asfáltica e não com tapete betuminoso. 
 
Diga-se de passagem que a Secretaria Regional da Agricultura e 
Pescas infelizmente tem reabilitado poucos Kms de caminhos de 
penetração (cerca de uma dezena), mas diga-se também, e em 
abono da verdade, que esses pelo menos são de tapete 
betuminoso. 
 
As populações estão apreensivas e indignadas. 
 
As populações destas freguesias apenas querem um tratamento 
igual aos outros. 
 
Este tipo de atitudes só pode significar que a Secretaria Regional da 
Habitação e Equipamentos tem “um propósito” para prejudicar os 
Jorgenses. 
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Senhor Secretário da Habitação e Equipamentos. 
 
Pela minha voz que represento aqueles que nesta data estão 
descontentes com esta situação e são uma larga maioria, pode 
crer, para não dizer todos, deixo aqui um protesto e um apelo. 
 
Um protesto, pela forma grosseira e arrogante como este assunto 
tem sido tratado pela vossa Secretaria junto das populações das 
Manadas e Urzelina. 
 
Um apelo, faça uma reprogramação do plano de asfaltagem que 
tem para aquela Ilha e para o troços de estrada que eu aqui referi, 
e que sejam reabilitados em tapete betuminoso. 
 
Também os Jorgenses vivem nesta Região e exigem um tratamento 
igual aos restantes Açorianos. 
 
Por último e para terminar permita-me que lhe diga Senhor 
Secretário JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA CONTENTE. 
 
Com estas atitudes discriminatórias que V.Exª tem tomado em 
relação à Ilha de São Jorge, Ilha da qual também o Senhor é 
natural, se fosse para passar a livro talvez um bom título seria: 
 
 
“A VINGANÇA DO INDÍGENA” 
 
 
          Disse 
 
 
         Mark  Marques 
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