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Senhor Presidente 

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo 

 

Começou esta semana a operação marítima de passageiros e 

viaturas. 

Esta boa ideia tem vindo a ser espatifada pela incompetência, 

pela falta de planeamento básico, pela total insensibilidade, e 

pela muita arrogância. 

Como é do conhecimento geral, a ilha Graciosa tem uma forte 

ligação económica, não só, mas sobretudo, com a ilha 

Terceira. 

Seria pois de esperar que as ligações marítimas entre estas 

duas ilhas contemplassem essa proximidade, em todas as 

fases da operação que agora se inicia. 

Mas não, a programação para o transporte marítimo de 

passageiros, com saída da Terceira para a Graciosa, é 

contemplada nos horários até 14 de Junho, com uma única 

viagem. 

Entre 15 de Maio e 14 de Junho, quem quiser fazer uma 

viagem Terceira/Graciosa por via marítima, sai de véspera, dá 

a volta ao grupo central indo para S.Jorge, de lá vai para a 

Horta, daí para o Pico, levando um dia a chegar à Graciosa.  
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Se era para ser assim, até se podia prescindir da velocidade, 

dando razão aos que dizem que: “mais nó menos nó, isso 

nada interessa”. Neste caso é “mais dia menos dia!!! Isso 

nada interessa!!! 

É um absurdo! 

 

Senhor Presidente 

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo 

 

Estamos no início da operação para 2009, contudo, ainda não 

há horários definitivos para a época alta. 

É de um amadorismo inigualável. 

Mas há também outra questão que é de tal forma 

penalizadora e ridícula, que não se compreende que a mesma 

se mantenha como regra. 

Falo, concretamente, da questão das pernoitas durante uma 

viagem, por exemplo, entre Ponta Delgada e a Graciosa, mas 

também podia ser entre Praia da Vitória e Graciosa. 

Um passageiro que queira viajar, por exemplo, no próximo 

dia 3 de Junho, de Ponta Delgada para a Graciosa, sai no dia 

3 ás 14.45 e chega no dia seguinte, dia 4, às 21 horas.  
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São praticamente dois dias em viajem tendo pelo meio de 

pernoitar nas Velas, onde se é posto fora do navio, a não ser 

que se pague um camarote. 

É inaceitável que esta situação, já denunciada no passado, 

seja mantida sem qualquer justificação. 

Não bastava a viagem demorar mais de 30 horas, ainda os 

passageiros são postos na rua, às 2 da manhã. 

 

Senhor Presidente 

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo 

 

Não alterar estas situações, nada fazer para melhorar uma 

atitude que penaliza ainda mais a imagem e a execução desta 

operação é manter a incompetência e é lesivo do interesse da 

região. 

 

Horta, sala de sessões, 14 de Maio de 2009 

 

O Deputado Regional 

 

 

João Bruto da Costa 

 


