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o porto de pescas do 
Porto Judeu, no concelho de 
angra do Heroísmo, vai ser 
alvo de obras de ampliação, 
orçadas em um milhão e cem 
mil euros.

a empreitada, que teve 
início ontem, prevê a cons-
trução de um molhe cais, per-
pendicular ao cais existente, 
com 10 metros de largura e 
44 metros de comprimento, 
nos quais se incluem 25 me-
tros de espaço para atracação 
de embarcações. 

será também implantada 

uma plataforma, devidamente 
protegida da ação do mar, 
que fará a ligação entre as 
duas margens do porto e 
garantirá a continuidade da 
circulação na zona costeira 
daquela freguesia. 

ontem de manhã, na 
cerimónia de lançamento da 
primeira pedra da obra, o 
Vice-Presidente do governo, 
sérgio Ávila, referiu que a 
empreitada “permitirá voltar 
a colocar a freguesia do Porto 
Judeu no roteiro marítimo 
dos açores”.  

sérgio Ávila acrescentou 
que a obra agora iniciada 
criará “mais uma estrutura 
de apoio à comunidade pis-
catória local, proporcionando 
uma maior disponibilidade 
e proximidade de acesso a 
algumas zonas pesqueiras, 
neste quadrante da ilha 
terceira, à frota da pequena 
pesca artesanal, para além de 
potenciar outras atividades 
marítimas ligadas ao turismo, 
ao lazer e ao desporto, que 
trarão maior notoriedade e 
desenvolvimento ao Porto 
Judeu”.

segundo o governante, 
trata-se, assim, de “um inves-
timento estruturante, não só 
para o desenvolvimento da 
comunidade piscatória do 
Porto Judeu, mas essencial-
mente uma infraestrutura 
que potencia o desenvolvi-
mento de novas atividades 
económicas e a criação de 
emprego nesta freguesia”.

a ampliação irá não só “ga-

rantir melhores condições 
de operação e de segurança 
a todos aqueles que utilizem 
esta infraestrutura portuária 
na sua atividade profissional 
ou recreativa, como também 
permitirá que esta freguesia 
possa retomar a sua raiz his-
tórica de forte ligação com 
o mar”, referiu.  

o Vice-Presidente do 
governo disse também que 
o executivo açoriano “deu um 
grande impulso na renovação 
da frota de pesca na terceira, 
à semelhança do que fez em 
todo o arquipélago”. “foram 
criadas condições para existir 
atualmente uma frota muito 
melhor, que valoriza e digni-
fica a profissão de pescador, 
e assegura um aumento 
significativo dos seus rendi-
mentos”, sublinhou.

Na ocasião, sérgio Ávila 
anunciou ainda que, no pró-
ximo mês de setembro, será 
instalado um novo pórtico no 
núcleo de pesca da Praia.  di  

o presidente da federação 
agrícola dos açores defen-
deu ontem a importância 
da agricultura na economia 
regional, sublinhando que 
“quem quiser governar tem 
que apostar de forma muito 
séria” neste setor.

“o que queremos é que os 
políticos regionais comecem a 
perceber cada vez mais que a 
agricultura é o setor principal 
da economia regional, é o 
único que tem vindo a au-
mentar ao nível do emprego, 

aumentou a produção e é no 
setor primário que temos a 
balança comercial mais favo-
rável”, afirmou Jorge rita, em 
declarações à Lusa.

Para o dirigente associati-
vo, “o setor por excelência da 
economia açoriana é o setor 
agrícola”. Por isso, o respon-
sável manifestou a esperança 
de que se perceba, “de uma 
vez por todas, que este setor 
não deve ser falado apenas na 
altura das eleições”.

“além de se falar, tem que 

se agir em conformidade com 
as necessidades”, defendeu 
Jorge rita, acrescentando que, 
“sendo um setor vital para a 
economia, tem que ser visto 
por todos que o investimento 
canalizado para a agricultura 
tem sempre retorno econó-
mico e social”.

Jorge rita, que é presença 
frequente em épocas de 
campanha eleitoral junto dos 
líderes dos vários partidos 
nas iniciativas relacionadas 
com a agricultura, garantiu 

que o setor “vai estar atento 
a quem governar” para con-
firmar se são concretizados 
os compromissos assumidos 
antes das eleições. 

“É importante que o 
investimento seja feito, não 
há que ter receio em fazer 
investimentos na agricultura, 
porque tenho a certeza de 
que, nos próximos anos, será 
a agricultura na região e no 
país que ajudará os outros 
setores de atividade a sair da 
crise”, afirmou.  di

Presidente da Federação agrícola diz que setor é vital Para a economia 

Jorge Rita pretende aposta séria
de quem governar na agricultura

obras, orçadas em mais de um milhão de euros, tiveram início ontem

Porto Judeu vai ter
porto de pesca ampliado

SÉRGIO ÁVILA anunciou que, em setembro, será instalado um novo pórtico no núcleo de pescas da Praia

As obras de ampliação do porto 
de pescas do Por to Judeu ar-
rancaram ontem, representando 
um investimento superior a um 
milhão de euros.


