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Montagem da nova grua do porto 
do Corvo prevista para setembro 
O diretor regional das Pescas re-
velou ontem que a montagem da 
grua de coluna de 16 toneladas 
no Porto da Casa, no Corvo, "está 
prevista para o mês de setembro" 
e explicou que o processo de 
montagem sofreu um atraso "de-
vido ao acidente no navio que a 
transportava", ocorrido a 19 de 
abril. 

Recorde-se que esta semana, 
o deputado do PPM no parla-
mento açoriano, Paulo Estêvão,  

acusou o Governo Regional de 
"incompetência" e "desleixo" pela 
demora na instalação de uma 
grua no porto da ilha do Corvo. 

Numa nota divulgada ontem 
pelo Gabinete de Apoio à Co-
municação Social do Governo 
Regional, Luís Rodrigues sa-
lientou que este acidente "dani-
ficou diversos componentes, no-
meadamente a estrutura de 
segurança da coroa da grua, o 
motor de rotação da grua e a es- 

cada de acesso". E acrescentou 
que "este contratempo levou à 
necessidade de efetuar trabalhos 
que não estavam previstos e à 
aquisição de um novo equipa-
mento, nomeadamente de um 
motor redutor" e foi ainda ne-
cessário dar início a um proces-
so de verificação da responsabi-
lidade pelos danos causados. 

Segundo o diretor regional, ci-
tado na referida nota, "a maioria 
das peças" da grua de coluna que 

Porto da Casa, no Corvo, vai ter 
nova grua montada em setembro 

será montada no Porto da Casa 
"já se encontram na ilha", acres-
centando que se aguarda a che-
gada do restante material para 
se proceder ao início da monta-
gem. 

O maciço para a grua de colu-
na está concluído desde 26 de ju-
nho e, durante este período, a 
Portos dos Açores tem prestado 
o apoio necessário às operações 
de alagem e arriagem das em-
barcações de pesca profissional. 

A nova grua, afirmou o diretor 
regional, "irá servir não só as em-
barcações de pesca, mas todas as 
embarcações a operar na ilha do 
Corvo, inclusive a lancha 
ARIEL"..PG 


