
 

Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
 
 
Os Açores foram, são e continuarão a ser uma região 
particularmente rica culturalmente e isso, em nosso entender, deve-
o à sua diversidade populacional e geográfica, ao seu antigo 
isolamento e ao sonho inconformado que sempre inundou e 
mobilizou a alma dos açoreanos. 
 
As nossas ilhas são muito ricas em manifestações culturais de caris 
popular. Cada uma delas à sua maneira, basta que olhemos o dia-
a-dia das nossas gentes na forma de viver, de falar, nas festas 
tradicionais. 
 
Também no caminho do desenvolvimento, embora deva ser 
globalmente harmonioso, cada uma das ilhas segue um 
determinado percurso, que se pretende seja o melhor e mais 
adequado para as suas gentes. 
 
Falando agora do Plano e Orçamento para 2005 e no que se refere 
à ilha Graciosa, entendemos ser um bom Plano, embora saibamos 
que nem tudo está lá contemplado, mas nas Orientações de Médio 
Prazo 2005-2008 podemos ver espelhadas as principais 
preocupações dos Graciosenses. 
 
No que respeita ao sector da saúde, referimos que já tiveram início 
as obras de requalificação do Centro de Saúde, que muito 
necessárias são, e não podemos deixar de lembrar o muito dinheiro 
gasto nas obras realizadas nos inícios da década de 90, talvez se 
tivessem sido devidamente fiscalizadas, não chegassem tão cedo 
ao ponto de degradação em que se encontram. 
 
Um moderno aparelho de RX será colocado o que muito irá 
beneficiar os utentes e os técnicos desta área, só agora instalado 
devido às obras de adaptação do espaço para a sua instalação. 
 



 

A construção de um novo Centro de Saúde na Ilha Graciosa será 
uma realidade nesta legislatura, mas não é para cumprir uma 
promessa do PSD, porque tal como disse o seu cabeça de lista, 
havia sido uma proposta em 1995, mas o Governo de então 
entendeu não ser oportuna a sua construção. Esta é uma medida 
proposta pelo Governo do Partido Socialista que em muito irá 
beneficiar a prestação de cuidados de saúde aos Graciosenses. 
 
No âmbito da Solidariedade Social está a proceder-se a pequenas 
obras de adaptação num novo espaço para os alunos com 
necessidades educativas especiais, devido às péssimas condições 
do espaço actual e também porque ficam mais próximo do edifício 
da Santa Casa da Misericórdia. Caberá também a esta entidade 
escolher a melhor forma de dar utilidade no futuro ao actual edifício 
do Centro de Saúde, como sua entidade proprietária. 
 
 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
 
 
No campo da educação a nossa ilha ficará com um moderno 
edifício, com laboratórios devidamente equipados, um auditório para 
conferências, novas salas para educação física e um Pavilhão 
Ginmodesportivo, praticamente novo. Para além da substituição da 
rede de águas nos Pavilhões já existentes, as obras de 
requalificação continuarão nos próximos tempos. 
 
É uma obra de grande dimensão, pedida pelas entidades ligadas à 
educação desde 1989, mas como a esperança é a última coisa a 
desaparecer, ela está quase pronta e esperamos que os nossos 
alunos beneficiem com todo este investimento, apesar de alguns 
inconvenientes por as obras decorrerem em simultâneo com as 
aulas, mas todos compreendemos que para executar obras de tão 
grande vulto era impossível não ser deste modo. 
 



 

Na área das pescas devemos referir que decorrem a bom ritmo as 
obras do porto, esperamos que no primeiro semestre do próximo 
ano esteja totalmente operacional, o que será um contributo muito 
valioso para os que se dedicam à dura faina da pesca, sendo de 
destacar que a seguir à agro-pecuária, as pescas são um valioso 
contributo para a economia local. 
 
Após conclusão das obras no porto, passar-se-á a uma outra fase, 
na qual será construído um edifício para a lota e as casas de 
aprestos, tudo no sentido de criar condições de trabalho para os 
pescadores. 
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Decorrem a bom ritmo as obras de requalificação das estradas na 
freguesia de São Mateus, as quais se encontravam bastante 
estragadas, com o aumento do movimento de viaturas e a abertura 
de valas para a remodelação da rede de águas. É uma área em que 
se pretende continuar a investir no sentido de melhorar a rede viária 
da nossa Ilha. 
 
Também no que se refere aos caminhos agrícolas e florestais 
continuar-se-á a investir, tal como nos anos anteriores, no sentido 
de criar melhores condições de acesso às explorações agrícolas, 
facilitando a vida diária dos nossos agricultores. 
 
Com a aprovação em breve, do Fundo de Coesão, os apoios ao 
investimento tornam-se muito mais apetecíveis, esperamos que os 
nossos empresários saibam aproveitar. Neste âmbito pretende-se a 
construção duma unidade hoteleira de média dimensão, que vindo 
juntar-se às já existentes transformem a Graciosa num espaço 
apetecível para os pequenos grupos de turistas – porque 
entendemos que o turismo é um dos pilares do desenvolvimento 
das nossas ilhas. 
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A protecção da orla marítima dos Fenais decorre a bom ritmo, obra 
que vem proteger a estrada regional, habitações e outros bens, mas 
acima de tudo pessoas. 
 
A obra de recuperação da muralha da Praia está a concurso e será 
executada muito brevemente, esperando-se que interfira o menos 
possível com a época balnear. Será a muralha reconstruída com 
projecto feito por técnico especializado, porque pretende-se fazer 
um trabalho exemplar e não leviano, leviandade foi quando alguns 
se tentavam aproveitar politicamente de um acontecimento de que 
ninguém era responsável. 
 
O desenvolvimento sustentado da nossa ilha e a luta contínua pelo 
bem estar da sua população são objectivos essenciais na acção 
deste governo. Muito se tem feito e muito há ainda a fazer. 
 
Aspirações e anseios por melhores condições de vida, todos nós 
temos. Todos merecem o melhor e é na procura desse objectivo 
que convictamente nos debatemos. 
 
 
 
 
 
Disse. 
 
Horta, Sala das Sessões, 15 de Junho de 2005  
 
O Deputado Regional: Manuel Avelar Santos 


