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São Filipe, 21 Jun (Inforpress) – A ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e
Habitação desloca-se hoje ao troço de estrada EN1-FG01, de Sumbango, para inteirar-se
dos trabalhos de remoção de materiais e queda controlada de blocos de rochas,
salvaguardando a segurança.

Eunice Silva, que efectua uma visita oficial à ilha do Fogo, pretende conferir o andamento dos
trabalhos neste troço que liga o litoral dos Mosteiros à zona norte, assim como ao município de
São Filipe, via norte, o troço que oferece melhores condições de segurança, com excepção de
parte delimitada pelos rochedos de Sumbango.

A situação de desabamento de rochas que tem acontecido com frequência no troço de estrada
de Sumbango obrigou à interdição da via, inclusive para pedestres, por questões de
segurança, desde o passado dia 15, com o desabamento de rocha de maior dimensão e que
além da via, provocou outros prejuízos, nomeadamente na rede eléctrica, conduta de água, na
parcela irrigada.

A deslocação da titular da pasta das Infra-estruturas coincide com a visita de uma equipa
técnica do Instituto de Estradas (IE), integrada por especialistas de diversas áreas,
nomeadamente geólogo, engenheiros e rocheiros, para acompanhar os trabalhos de remoção
de materiais e estabilização do talude, com o propósito de garantir a liberalização do tráfego.

De acordo com uma nota de imprensa do Ministério das Infra-estruturas, os condutores têm
sido encorajados a utilizar a via alternativa de Cova Figueira ou Fajãzinha, com recurso ao
transbordo, anotando que estas medidas de segurança estão a ser amplamente divulgadas
através da rádio nacional e das rádios comunitárias na ilha do Fogo.

Além de visitar o troço de Sumbango, Eunice Silva vai participar nos actos de consignação das
obras da construção das estradas Campanas de Cima/Piorno e Cova Tina/Bangaeira, que
serão presididos pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.
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