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Pedro garante Nogueira 
antes das Autárquicas 
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A empreitada foi visitada por Miguel Albuquerque que tinha a seu lado Pedro Coelho e restante vereação. 

VICTOR HUGO 
vhugo@dnoticias.pt 

Foi de sapato de sola seca a brilhar 
que autarcas e governantes coloca-
ram pé no traçado ainda em terra 
batida mas, dentro de três meses, ga-
rantia do presidente de Câmara de 
Lobos, o piso estará diferente. Com 
asfalto em folha e pronto a inaugu-
rar. Ou seja, antes das Autárquicas, 
Pedro Coelho, recandidato a mais 
um mandato, prometeu lançar até 
fogo de estalo ou não fosse um mo-
mento histórico e que rompe com 
dificuldades. 

Aliás, enquanto Miguel Albuquer-
que e Pedro Coelho desciam cautelo-
samente o arruamento e apreciavam 

OBRA VAI CUSTAR 
CERCA DE 2 MILHÕES 
DE EUROS, PARTE 
DOS QUAIS SÃO DA 
AUTARQUIA 

a paisagem sobre o Pedregal, falavam 
sobre a agenda eleitoral: "Pedro vai 
ser uma chatice inaugurar isto antes 
das eleições?", atirava, percebendo-
se o registo irónico que a declaração 
do chefe do Executivo tinha ao ponto 
do câmara-lobense ter feito um pe-
queno compasso de espera na res-
posta para assimilar a ironia. 

Mas não era irónico. Era também 
comovente conforme quis destacar 
o autarca que trazia bem estudado o 
que ia dizer: "Esta obra foi pedida 
pela população e lembro-me de uma 
senhora que tinha que subir e descer 
200 degraus e que o neto, que vivia 
no Funchal, ia menos vezes à casa da 
avó". A história serviu de exemplo às 
dificuldades que aqueles moradores 
diariamente têm, a par de servir 
uma extensa área agrícola através do 
acesso automóvel ao longo dos 984 
metros do traçado. 

A nova infra-estrutura representa 
um investimento de 2 milhões de 
euros, 216.708,50 euros do Orça-
mento do Município, e 1,7 milhões 
de euros do PRODERAM. 


