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REQUERIMENTO 
 

“Numa Ilha como São Jorge, em que a sua economia base, assenta na 

produção de leite, e por conseguinte no fabrico do “QUEIJO DE SÃO 

JORGE, este, fabricado com leite cru, o abastecimento de água à lavoura, 

deve ser considerado uma prioridade para se poder garantir a higiene e 

salubridade no fabrico do mesmo. 

Considerando que, em poucos meses e com a chegada do verão, teremos 

água em menor quantidade, como é natural. 

Considerando que deve ser durante o inverno, e sobretudo enquanto não 

existe a escassez de água, que deve prevenir as épocas da seca. 

Considerando que em tempo de campanha eleitoral, alguns socialistas, 

anunciavam a montagem de vários reservatórios para o abastecimento de 

água à lavoura, mas na prática eles nunca chegaram a ser montados, e dos 

poucos que foram, alguns nem foram abastecidos com água, ou então o 

“vento os levou”. 

Considerando que nos locais anunciados, onde deveriam estar montados os 

referidos reservatórios, (Rosais – Cancela Grande, Santo Amaro – 

Macelas, Manadas – Cerrado das Covas, e Nortes – Outeiro do Bordo), não 

existe anda qualquer estrutura. 

Considerando que a montagem destes reservatórios terá de ser feita com 

rede de captação de água para serem reabastecidos, e não como os poucos 

que foram montados, que eram para “inglês ver”. 

Considerando que o abastecimento de água à lavoura, terá que ser de uma 

vez por todas, encarado como uma obrigação e um dever da Secretaria 

Regional da Agricultura e Pescas, e não apenas para em época de 

campanha eleitoral “fazer acções de propaganda política”. 
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Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V. Exª. que 

seja solicitada informação ao Governo Regional, através da Secretaria 

Regional da Agricultura e Pescas sobre o seguinte: 

 

Quantos reservatórios serão montados para o abastecimento de água à 

lavoura neste verão de 2001? 

 

Qual a capacidade prevista de armazenamento de água? 

 

Em caso afirmativo, em que localidades serão montados os referidos 

reservatórios? 

 

Velas de São Jorge, 22 de Maio de 2001. 

 

O Deputado Regional, Mark Marques.” 
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