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0 descontrolo orcamental e o desperdicio realizado ao long° das Oltimas decadas nao

podem ser imputados as periferias do pals. Ao longo destes anos o interior do pals e as

ilhas mais vulnerdveis dos Acores nao foram alvo de UM a aposta decisiva da

administracao central.

Pelo contrario, o essencial da despesa realizada pela administracao central concentrou-

se, como sucedeu quase sempre ao longo da nossa HistOria, no espaco urbano do litoral

do territOrio continental. A culpa da actual situacao que o pals vive nao resulta, corn

toda a certeza, da despesa realizada num longinquo servico de financas que funcionava

apenas 10 dias por mes.

Cada vez que o pals passa por dificuldades financeiras, o horizonte territorial de quern

decide em Lisboa é cada vez mais curto. A populacao que reside na ilha do Corvo nao

merece, nem que seja so pelo servico de afirmacao da soberania portuguesa que au i faz

diariamente ha mais de meio milenio, ser abandonada pelo Estado.

Os corvinos tern o dever de dar o seu contributo a administracao fiscal, mas possuem o

inequivoco direito de contar corn o apoio funcional e presencial desses mesmos

servicos.

Alguns dirao que a funcao desempenhada pelo servico de financas pode ser realizada

atraves da internet. Nao é verdade. pois alguns dos actos au i praticados continuam a

possuir unia imprescindivel natureza presencial. Mas mesmo que a afirmacao fosse

verdadeira, sempre se poderia informar o decisor de Lisboa que as populacOes do Grupo

Ocidental ha muitos anos que esperam e desesperam que o Estado instale nesta zona do

pals os cabos de fibra Optica. Sem isso. as duas ilhas do Grupo Ocidental continuarao a

viver na Idade Media desta tecnologia. Nao se ve que servico se pode garantir nestas

condicOes.
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Mas esta discussdo, a respeito da necessidade de permanencia dos servicos fiscais, nem

sequer pode ser esgrimida corn seriedade por quern decide. Se assim fosse caberia

perguntar por que razdo subsistem entdo os restantes servicos de finanyas dos Acores e

do pals? Se mesmo neste ambiente de grandes restricOes financeiras o Estado as

continua a preservar ern espacos geograficos contiguos (uma por ilha ou em maiplas

zonas centrais do territOrio continental) é porque, naturalmente. considera

imprescindivel o servico que as mesmas desempenham junto das populacOes.

Neste context°, falar da proximidade das ilhas do Corvo e da Flores é ignorar o

essencial. Significa desconhecer a enorme dificuldade que existe, durante uma parte

significativa do ano (devido as pessimas condicOes atmosfericas e do estado do mar), no

ambito das ligacOes maritimas e aereas entre as duas ilhas.

Ocorrem, corn frequ'encia, longos periodos em que ndo é possivel realizar ligacees

maritimas de passageiros, isto para ndo falar do custo significativo das passagens. 0

canal Flores/Corvo ndo tern nada a ver corn as ligagOes entre as duas margens do rio

Tejo.

Os decisores politicos tern. tambem, o dever de saber que as ligaybes aereas entre as

Flores e o Corvo ndo sdo fAceis ao longo de uma parte significativa do ano. 0 regime de

ventos prevalecente no Grupo Ocidental é caracterizado pela sua forte intensidade. A

juntar a isto é necessario referenciar que as pistas do aeroporto das Flores e do

aerOdromo do Corvo tern orientacOes diferentes, facto que, em condicaes atmosfericas

adversas. anula a possibilidade de estabelecer ligacOes aereas entre as duas ilhas.

Compreendemos a necessidade de diminuir o peso da administracdo do Estado, mas

urn erro e uma injustica que se abandonem as periferias e as populaceies mais isoladas.

Este abandon° sO farã o nosso pals ainda mais pequeno e injusto.
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Nestas condicOes particularmente dificeis — mas a regra deve servir sempre — é

importante que ningu6m fique para tras. E importante que o pals se preocupe coin todos

e cada urn. Mesmo que esses habitantes vivam num lugar portugues tdo remoto como a

i lha do Corvo.

A .Assembleia Legislativa da Regido AutOnoma dos Acores resolve, nos termos

regimentais e estatutarios aplicdveis, recomendar ao Govern° da RepUblica que

mantenha, no âmbito da reformulacao em curso dos servicos locais de financas, em

funcionamento o servico de financas da ilha do Corvo

Aprovada, pela Assembleia Legislativa da Regido Aut6noma dos Acores, na Horta, em

21 de Outubro de 2011.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

da Regido AutOnoma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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