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     Exº Senhor, 
     Presidente da Assembleia 
     Legislativa Regional dos Açores 
     Horta. 
 

 
Assunto:  Reabilitação do troço da Estrada Regional nº 1-2ª, 
entre o Aeroporto e a Urzelina, Ilha de São Jorge. 
  
As acessibilidades são hoje um factor determinante, para o 
desenvolvimento, progresso e bem estar das populações. 
 
Considerando que o troço de estrada Regional nº 1-2ª, entre o 
Aeroporto e a Urzelina, com uma extensão de 3,28 Km, se 
encontra muito degradado; 
 
Considerando que este troço já em Julho de 2001, foi “matéria 
de propaganda eleitoral” aquando da visita estatutária do 
Governo Regional à Ilha de São Jorge naquela data; 
 
Considerando que em 11 de Julho foi publicado em alguns Órgãos 
da Comunicação Social da Região o anúncio do Concurso Público                 
nº 7/DROPTT/1 para a “Empreitada de correcção e reabilitação 
do referido troço”; 
 
Considerando   que   a   publicação   do aviso do concurso  em  
Jornal Oficial nº 30 II Série   foi em 24 de Julho de 2001; 
 
Considerando que este troço de estrada é um dos que tem maior 
circulação de veículos, na Ilha de São Jorge; 
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Considerando que a Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos em resposta a requerimento meu datado de 
Novembro de 1999, sobre esta matéria referia que:  “até ao 
final do ano (1999) iria lançar a empreitada”. 
 
Considerando que o Secretário Regional da Habitação que acusa o 
PSD de sofrer de “Dislexia”, afinal sobre esta matéria veio 
provar o contrário; 
 
Considerando que quase 3 (três) anos passados, ainda 
continuamos com o referido troço por reabilitar e cada vez em 
pior estado, causando imensos prejuízos aos automobilistas que 
por ali passam todos os dias; 
 
 
Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a 
V.Ex.ª que seja solicitada informação ao Governo Regional, 
através da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, 
sobre o seguinte: 
 
É ou não intenção da Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos, proceder à reabilitação deste troço ainda este 
ano de 2002 ? 
 
Em caso afirmativo em que data prevê o início da referida obra ? 
 
Velas de São Jorge,  26 de Fevereiro de 2002. 
 
       O Deputado Regional 
 
        Mark  Marques 
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