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Sessão Comemorativa do Dia da Freguesia da Feteira 

 

Exmo. Senhor Secretário do Mar e das Pescas, 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Horta, 

Exma. Senhora Presidente da Junta de Freguesia da Feteira, 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Feteira, 

Exmos. Senhores Deputados Regionais, 

Reverendo Pároco da Feteira, Pe. Paulo Silva, 

Exmos. Senhores Autarcas, 

Exmos. Representantes das Instituições da Freguesia 

Demais autoridades, 

 

Caros homenageados, 

Caros Feteirenses, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
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A todos saúdo em nome da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, agradecendo o convite para aqui estar convosco 

neste Dia da Freguesia da Feteira, o que, para além de uma honra, 

constitui para mim, também, um gosto especial, que creio que todos 

compreenderão.  

Dirijo daqui uma saudação a todos os Feteirenses, os que aqui vivem e 

os que estão espalhados por muitos outros lugares, incluindo pela nossa 

Diáspora.  

Permitam-me ainda um cumprimento especial aos órgãos autárquicos 

da Feteira, e que, nas pessoas das Senhoras Presidentes da Junta de 

Freguesia e da Assembleia, Leónia Melo e Alfredina Marcos, saúde e 

homenageie todos quantos serviram esta freguesia e a sua população ao 

longo dos tempos. 

Este mandato autárquico, que caminha a passos largos para o seu fim, 

não foi fácil para o poder local. E a Feteira não foi exceção, muito pelo 

contrário.  

Para além da pandemia que nos assolou, esta freguesia teve de enfrentar 

ainda tempestades, cheias e o furacão Lorenzo, que fustigou toda a costa 

da Feteira, deixando um rasto de destruição assinalável, em bens 

públicos e privados.  

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Gabinete da Presidência 

3 
 

 

Tudo isto exigiu muito do poder local, mas a Feteira conseguiu ter 

nesses momentos, felizmente, uma Junta de Freguesia com capacidade 

de liderança, que soube também estar presente e próxima das pessoas.  

Nesses momentos difíceis reconheço e agradeço todo o trabalho e 

atuação da Junta, dos seus colaboradores, da Proteção Civil e 

voluntários que também arregaçaram mangas e meteram mãos ao 

trabalho.  

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

A nossa Autonomia Regional completa este ano 45 anos. Um marco na 

nossa vida coletiva que merece ser devidamente assinalado, com um 

vasto programa de comemorações, cujo ponto alto será, sem dúvida, a 

Sessão Solene presidida por Sua Excelência O Presidente da República, 

a ter lugar no próximo dia 4 de setembro, na sede da Assembleia 

Legislativa. 

 

Neste contexto, faz igualmente todo o sentido celebrar o poder local 

democrático, para reconhecer e enaltecer o papel que teve, juntamente 

com os órgãos de Governo Próprio, na transformação que fizemos 

nestas ilhas, freguesias e concelhos, ao longo destes 45 anos. 
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O contributo do poder local para essa transformação que operámos nos 

Açores foi de tal forma decisiva que entendo justificar-se que, no 

âmbito da reforma da Autonomia que o Parlamento dos Açores se 

propõe fazer, se reflita sobre novas formas de relacionamento entre o 

poder regional e o poder local, quer seja municipal ou de freguesia.  

Estou convencido que o aprofundamento desse relacionamento e a 

melhoria da articulação, baseada num quadro legal com regras 

transparentes e equitativas, constituirá uma resposta estratégica a 

muitos dos desafios que temos pela frente. 

Um desses desafios é seguramente o da demografia. Os dados dos 

censos de 2021 recentemente conhecidos, vieram confirmar aquilo que 

todos já suspeitávamos: estamos a perder população. 

Este é um problema, senão mesmo o problema central que enfrentamos. 

Sem pessoas, tudo o resto deixa de fazer sentido! 

É um problema regional, mas também de cada um de nós, porque afeta 

o equilíbrio e a coesão de cada ilha e da Região no seu todo. 

Neste domínio, a proximidade e o conhecimento das Juntas de 

Freguesia são ativos decisivos para o combate a este fenómeno, que 

devem ser aproveitados na criação de condições que ajudem a tornar as 

freguesias em locais atrativos para fixar população, especialmente os 

mais jovens e qualificados. 
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A Feteira é, neste contexto, uma freguesia privilegiada, na medida em 

que possui um enorme potencial para atrair e fixar população.  

Destaco a sua localização geográfica, os seus terrenos ricos, que, tanto 

no passado como no presente, constituem uma enorme fonte de geração 

de riqueza, e a sua zona costeira, de onde emanam inúmeras 

oportunidades de desenvolvimento.  

Saibamos todos - os poderes públicos, as instituições e as empresas - 

unir esforços, no sentido de criar as condições de que esta freguesia 

precisa para progredir ainda mais. 

Finalmente, uma palavra para os homenageados, e através deles para as 

instituições locais, que merecem uma atenção especial nesta data, 

sobretudo depois deste período prolongado de pandemia.  

Felicito a Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, pelo seu centenário 

de vida e enalteço o seu contributo.  Esta é, sem dúvida, uma Instituição 

que espelha bem duas caraterísticas que marcam a identidade do Povo 

Açoriano: resistência e resiliência.  

Felicito igualmente a Senhora Nubélia Tavares, por todo o seu 

contributo a esta comunidade e às suas instituições. 

Que para além do reconhecimento merecido, esta homenagem constitua 

um estímulo para que continuem o seu percurso, sendo exemplo e 

inspiração para a comunidade que servem todos os dias. 
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Um bem-haja a todos! 

Disse. 

 

Feteira, 23 de agosto de 2021 


