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Sessão Comemorativa do Dia da Freguesia dos Cedros 

 

Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Horta, 

Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia dos Cedros, 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia dos Cedros, 

Reverendo Pároco dos Cedros, 

 

Caros Cedrenses, 

Minhas Senhoras e meus Senhores. 

 

Tenho um especial gosto em estar aqui, convosco, para celebrar o Dia 

da Freguesia dos Cedros.  

Quis o calendário que fosse a primeira freguesia cuja comemoração 

tenho a honra de presidir, num dia que é também de Santa Bárbara, hoje 

apenas vossa padroeira, mas que, em tempos idos, figurou como nome 

próprio da comunidade cedrense.  

Apesar das circunstâncias pandémicas em que nos encontramos e do 

distanciamento pouco habitual entre nós, não podia deixar de marcar 

presença nesta cerimónia, também ela feita em moldes mais reduzidos 

e adaptada às novas regras, em nome do bem-estar e da segurança da 

nossa população. 
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A necessidade de redução significativa dos festejos comunitários não 

nos pode distanciar da população que diariamente representamos. E, 

neste caso concreto, venho aqui com uma especial satisfação, pela 

proximidade que sempre tive com esta freguesia, em termos pessoais e 

profissionais, como os cedrenses bem sabem. 

Depois desta nota introdutória, e mais pessoal, quero saudar, em nome 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, todos os 

cedrenses. Não só os que aqui vivem, mas também os que se encontram 

espalhados pela nossa Diáspora, e sabemos que são muitos.  

Aqui e lá, os cedrenses dão, sempre, nota do seu dinamismo, carregando 

a fama de ser um povo de trabalho, capaz de tirar o maior proveito das 

condições que a vida, ou a natureza, lhe entrega.  

Não terá sido por acaso que a freguesia, conhecida por ser o Celeiro do 

Faial, se aventurou na indústria dos lacticínios e seus derivados, onde 

foi pioneira e vingou, acabando por se transformar num sinónimo de 

qualidade e distinção também nessa área. 

Hoje, das várias empresas do sector, subsiste apenas a CALF, que pelo 

meio dos imensos desafios que tem passado, consegue ser um farol de 

qualidade, e, ao mesmo tempo, garantia de emprego e desenvolvimento 

económico local. 

As empresas locais são, aliás, o motor do desenvolvimento de qualquer 

economia rural e, devem, por isso, ser sempre acarinhadas e 

incentivadas, para que proliferem e ultrapassem os obstáculos da 

pequena dimensão, ajudando a criar empregos e a fixar população mais 

jovem, essencial para o futuro da comunidade.  
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Sobre as histórias da comunidade, o livro que nos foi hoje aqui 

apresentado, “PELO CAMPO Correspondências e outras histórias”, da 

autoria do Prof. Doutor Carlos Lobão, certamente vos dará um olhar 

mais demorado e completo do que qualquer apreciação que eu possa 

deixar aqui, numas breves palavras.  

O seu trabalho é, certamente, mais um contributo inestimável para a 

memória da nossa história, que se quer sempre presente para que, a 

partir dela, possamos desenvolver um melhor futuro. 

Sendo a primeira vez que presido a um ato simbólico como o Dia da 

Freguesia, e precisamente num ano em que não são atribuídas 

distinções, faço eu questão de deixar, aqui, a minha homenagem aos 

senhores autarcas, dos Cedros, mas também de toda a região, pelo que 

dão à causa pública e ao desenvolvimento das nossas freguesias e 

concelhos. 

O trabalho que fazem e nas circunstâncias em que o fazem, muitas vezes 

sendo pouco reconhecidos, é de um valor incalculável, e, por isso, só 

vos posso agradecer, em nome do Povo dos Açores. 

Daqui endereço, e em jeito de despedida, o meu cumprimento especial 

ao Presidente da Junta de Freguesia dos Cedros, que é bem o exemplo 

da dinâmica e da capacidade de trabalho do povo cedrense. Que sirva 

de inspiração a todos os que o rodeiam, para que possamos ter uma 

comunidade cada vez mais ativa e participativa nos destinos do bem 

comum. 

 

Um bem-haja a todos! 

mailto:geral@alra.pt

