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Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

 No início da Primavera deste ano, o Governo Regional 

visitou, como era sua obrigação Estatutária, a Ilha 

Graciosa, pela última vez nesta legislatura. Apesar do 

pouco tempo passado na ilha, pensamos que ele foi muito 

bem aproveitado, pelos Membros do Governo nos 

profícuos contactos com as mais variadas Associações 

existentes, auscultando as suas necessidades e dando 

resposta às suas aspirações. 

 Na sequência do aparecimento do transporte marítimo 

de passageiros nos meses de Maio a Outubro, a Graciosa 

beneficiou de um maior número de visitantes, sentindo-se 

contudo a falta de uma infra-estrutura na área da hotelaria 

que desse resposta à vinda de turistas do Continente e 

estrangeiro. Era preciso apostar nesta área e assim foi feito 

- em Julho de 2006 foi apresentado o ante-projecto do 

futuro hotel, de quatro estrelas, localizado na Barra. Em 

Setembro de 2007 é lançada a primeira pedra deste 
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empreendimento que virá certamente colmatar uma lacuna 

existente no âmbito da oferta turística. Neste momento as 

obras decorrem a bom ritmo e esperamos ainda este ano a 

sua entrada em funções. 

 O Turismo é, sem dúvida, uma actividade que se 

aposta muito forte na Região e a Ilha Graciosa não podia 

ficar á margem deste processo. 

 

Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
 

 Ainda ligado ao turismo de Saúde / Lazer devemos 

lembrar o início, ainda este ano, do empreendimento de 

recuperação da unidade termal do Carapacho, obra no 

valor estimado de 1,5 milhões de euros. Obras estas que 

permitirão a reabilitação e certificação no tratamento 

terapêutico, melhorando as suas valências criando um 

conjunto de infra-estruturas ligadas à talassoterapia, será 

mais um nicho de mercado a explorar. 
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 No sentido de proteger as nascentes das fontes 

termais, foram, adquiridos os terrenos adjacentes para que 

nada possa interferir na qualidade das águas existentes. 

 Mas ainda no lugar do Carapacho, outras obras com 

algum relevo e muito valor, principalmente para quem o 

visita no Verão, serão feitas obras de beneficiação da zona 

balnear, ampliando o solário e em simultâneo far-se-á a 

protecção da orla marítima. 
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 Na área ambiental podemos salientar a aprovação do 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira, instrumento de 

planeamento e gestão territorial de importância 

fundamental para a nossa ilha. 

 Foi lançada a 1ª pedra do Centro de Visitação da 

Caldeira, obra orçada em mais de meio milhão de euros, 

espaço que terá um papel muito específico na informação e 

divulgação do que é o nosso monumento natural. 
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 Também neste espaço florestal, o nosso maior 

parque, está a fazer-se um grande investimento com o 

objectivo da sua requalificação e embelezamento, 

proceder-se-á á melhoria das actuais infra-estruturas, 

dotando-o de um centro de divulgação florestal, sinalética e 

um percurso pedonal, para que os frequentadores deste 

espaço possam usufruir das suas potencialidades 

paisagísticas e ambientais. 

 Foi autorizado o concurso para a construção do 

Centro de Processamento de Resíduos e Compostagem da 

Ilha Graciosa, obra orçada em cerca de três milhões de 

euros, este novo equipamento insere-se na implementação 

do Plano Estratégico para a Gestão dos Resíduos Sólidos 

dos Açores (PEGRA). 

  

Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
  

Com o objectivo de melhorar as acessibilidades ao 

mar na zona de veraneio do Barro Vermelho, foi 
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apresentado o projecto e decidido abrir o respectivo 

concurso para a realização das respectivas obras. 

Foi ainda decidido elaborar o projecto/estudo de 

retenção de areia na zona balnear da Praia e o projecto de 

percurso de interpretação ambiental do Ilhéu da Praia. 

A protecção da orla marítima do Degredo em Santa 

Cruz, é uma obra que se fala há muitos anos, foi 

apresentado um estudo para esta protecção e uma solução 

para o problema do trânsito nesta zona. Entendemos que 

será assunto para intenso debate nos próximos tempos. 

Na área agrícola nota-se a aposta firme no apoio às 

organizações de produtores no sentido de melhorar os 

serviços prestados. 

A Adega e Cooperativa da Ilha Graciosa irá beneficiar 

de importantes obras de remodelação, sendo dotada de 

uma central de processamento de produtos horto-fruti-

florícolas. 

Serão feitas obras de modernização no matadouro, 

nomeadamente na área estrutura de abate, instalando-se 

uma incineradora e câmaras de frio. 

Nas estradas, continuar-se-á um forte investimento, 

aguardando-se para breve o início das obras no Caminho 
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da Igreja - Courelas, freguesia da Guadalupe, ramais de 

acesso ao aeroporto e porto da Calheta em Santa Cruz e 

Ramal da Caldeira na freguesia de São Mateus. Esta 

empreitada de 5,1 km de estrada inclui também a 

pavimentação de 6 mil m2 de faixas de estacionamento 

colectivo. 

 

Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
 

 Em relação à área da Saúde e Solidariedade Social foi 

decidido apoiar o projecto da arquitectura da Creche e 

Centro de Actividades Ocupacionais da Santa Casa da 

Misericórdia de Santa Cruz, obras que terão início no 

próximo ano, cujos terrenos já adquiridos pela Santa Casa 

com apoio do governo Regional e virão melhorar 

substancialmente o apoio a crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais. 

 No apoio á Terceira Idade foi decidido apoiar a 

adaptação de quatro habitações para idosos menos 
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dependentes, cujo projecto foi apresentado pela Santa 

Casa da Misericórdia da Vila da Praia. 

 Mas realmente um dos grandes momentos desta visita 

foi a apresentação do projecto para o novo Centro de 

Saúde, concurso que será aberto ainda este ano e cujos 

terrenos para esta obra já foram adquiridos. 

 Os Graciosenses estão convictos que o seu futuro 

será mais risonho com a realização de todos estes 

investimentos que lhes darão maior qualidade de vida. 

 Termino com uma citação: 

 

 “A esperança não é um sonho, mas uma maneira de 

traduzir os sonhos em realidade”   

(Suenes) 

 

Disse. 

Sala das Sessões, 15 de Abril de 2008. 

 

O Deputado Regional, 

Manuel Avelar Santos 


