
  

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

 
Assunto:  Reabilitação do troço da Estrada Regional nº 1-2ª, 
entre Urzelina – Terreiros - Manadas, (6.500 metros), Ilha de 
São Jorge. 
  

As acessibilidades são hoje um factor determinante, para o 
desenvolvimento, progresso e bem estar das populações desta 
Ilha. 
 

Considerando que o troço de estrada Regional nº 1-2ª, que passa 
pelas freguesias de Urzelina e Manadas, se encontra muito 
degradado. 
 

Considerando que a reabilitação deste troço de estrada tem sido 
adiado de ano para ano, com o argumento de que faltavam obras 
de saneamento básico a executar pela Câmara Municipal das 
Velas, o que já se encontram executadas há cerca de dois anos. 
 

Considerando que “correm rumores” de que a Secretaria 
Regional da Habitação e Equipamentos se prepara para fazer 
obras de reabilitação neste troço, mas com métodos que já há 
muito caíram em desuso, ou seja com pavimento asfáltico de 
semi penetração. (rega asfáltica). 
 

Considerando que em pleno Século XXI, todas as reabilitações de 
estradas Regionais são feitas com tapete betuminoso asfáltico. 
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Considerando que é uma autentica discriminação por parte da 
Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos  ao  fazer  uma 
reabilitação deste tipo na Ilha de São Jorge, enquanto se 
anunciam 100 Kms de novas estradas na Ilha de São Miguel. 
 

Considerando que as populações destas localidades se encontram 
apreensivas e indignadas com esta situação e pretendem ser 
devidamente esclarecidas. 
 

Considerando que com estas atitudes se pergunta onde está  o 
chamado “desenvolvimento harmónico” ? 
 

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 2003 ? 
 

Em caso afirmativo para quando o início das obras e qual o tipo de 
asfalto a aplicar nesta obra ? 
 
Velas de São Jorge,  29 de Janeiro de 2003. 
 

O Deputado Regional 
 
 

Mark  Marques 
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