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Nota Informativa 

 

Presidente Luís Garcia visita ilha do Pico de 27 a 28 de outubro 

 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís 

Garcia, vai deslocar-se em visita oficial à ilha do Pico de 27 a 28 de julho de 2021.  

No primeiro dia da sua deslocação, o Presidente Luís Garcia vai visitar as instalações da 

Delegação da ALRAA na Madalena do Pico, onde deverá reunir com os deputados eleitos pela 

ilha do Pico, seguindo-se uma audiência de apresentação de cumprimentos ao Presidente da 

Câmara Municipal da Madalena, José António Soares. 

A parte da tarde será dedicada ao concelho de São Roque do Pico, onde apresentará 

cumprimentos ao novo Presidente de Câmara, Luís Filipe Silva, seguindo-se uma visita à 

incubadora de empresas de São Roque do Pico CRIART-Tec e reunião com o CEO da Azores 

X, Roberto Lino. 

 

A partir das 18h00, o Presidente do Parlamento açoriano presidirá ao segundo evento do Ciclo 

de Conferências organizado pela ALRAA no âmbito das Comemorações da Autonomia 

Regional, intervindo na abertura da Conferência “45 Anos de Autonomia - O Desafio da 

Combate à Pobreza”, que terá lugar no Auditório Municipal da Madalena. 

 

Esta conferência terá como oradores principais o especialista em políticas sociais e dinâmicas 

regionais Professor Doutor Fernando Diogo, da Universidade dos Açores, que apresentará a 

comunicação intitulada “A pobreza como desafio ao desenvolvimento dos Açores”, e a antiga 

Consultora da Comissão Europeia para programas sociais, Professora Doutora Fernanda 

Rodrigues, da Universidade do Porto, que centrará a sua comunicação no tema “Combater a 

pobreza: campos e instrumentos de ação”. 
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A agenda do Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores na ilha do Pico prossegue no 

dia 28 de outubro com uma ida ao concelho das Lajes, onde apresentará cumprimentos à nova 

Presidente da Câmara Municipal, Ana Brum.  

 

De seguida, reunirá com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Pico, 

encerrando o programa oficial com uma ida à Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico – 

Picowines. 

 

Esta visita oficial do Presidente da ALRAA ao Pico dá seguimento ao seu propósito 

institucional de aproximar o Parlamento dos cidadãos de todas as ilhas dos Açores, 

estabelecendo um contato mais direto com as populações e demais instituições. 

 

Horta, 25 de outubro de 2021 
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