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CHEGA AÇORES ACUSA PS DE DESTRUIR E ESVAZIAR AS ZONAS RURAIS DA REGIÃO 

 

O deputado do Chega, José Pacheco, acusou hoje no plenário que decorre na cidade da Horta, 

que foram os sucessivos governos socialistas nos Açores os responsáveis por contribuírem para 

a desertificação que se assiste em muitas zonas rurais dos Açores. 

Usando da experiência pessoal de quem vive há 16 anos na freguesia da Ribeira Chã, concelho 

de Lagoa, o parlamentar avançou que nestas quase duas décadas o que viu foi escolas e jardins 

de infância a serem encerrados e canceladas a construção de loteamentos, admitindo que 

perante esta realidade não se pode esperar outra coisa que não a desertificação. 

De acordo com José Pacheco, “as pessoas não têm condições para viver nestas freguesias”, 

advertindo que “em todas as pequenas zonas rurais dos Açores este foi o lema levado a cabo 

pelos sucessivos governos do PS: Fecha-se, fecha-se, fecha-se e quem quiser que construa uma 

escola, ou que arranje um posto dos correios, nem uma caixa multibanco conseguimos para a 

pequena freguesia da Ribeira Chã”, frisou. 

Situações que o deputado considerou de absurdas. “Tudo isso foi feito pelo governo socialista, 

sendo que o Chega estava lá a combater que este estado de coisas acontecessem, mas os 

socialistas estavam lá para destruírem tudo. E esta é que a realidade do nosso mundo rural”. 

Intervindo no hemiciclo parlamentar regional, Pacheco defendeu que é preciso “lutar para 

manter os jovens nas freguesias”, lançando o repto ao Presidente do Governo para que leve a 

cabo “um programa de habitação eficaz nas zonas rurais para que os jovens digam e sintam que 

vale a pena viver no mundo rural, seja na Ribeira Chã, no Faial da Terra ou no Corvo”, conclui.  
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