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Comemorações dos 350 anos do Vulcão do Cabeço do Fogo 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Horta, 

Exma. Senhora Presidente de Junta de Freguesia da Praia do Norte, 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia da Praia do 

Norte,  

Exma. Senhora Deputada à Assembleia Legislativa dos Açores, 

Exmo. Senhor Diretor Regional das Comunidades, 

Exmo. Conferencista, Professor Doutor Carlos Lobão, 

Exmos. Autarcas, 

Demais Autoridades Civis e Militares,   

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Foi com o maior gosto que aceitei o convite da Junta de Freguesia de 

Praia do Norte para presidir a esta sessão solene, que assinala o início 

das comemorações dos 350 anos do Vulcão da Praia do Norte. 
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Perguntarão alguns se fará sentido assinalar, passados 350 anos, um 

acontecimento desta natureza. E eu respondo: sim, faz sentido! 

 

Faz sentido porque foi um acontecimento que marcou de forma 

indelével esta freguesia e esta ilha. 

 

Desde logo, fez desparecer a Praia do Norte, como aqui já ouvimos. 

Causou, naturalmente, grande sofrimento e pobreza, levou mesmo 

muitas pessoas a recorrerem à emigração para o Brasil, por solicitação 

do Município da Horta, que institui um voto camarário, ainda hoje 

celebrado, no Domingo de Pentecostes. 

 

Assinalar este acontecimento é recordar e dar a conhecer o nosso 

passado, é celebrar a nossa identidade, a capacidade deste Povo 

resistente e resiliente.  

 

Um Povo habituado a enfrentar vulcões, tempestades, furações. Com a 

mesma resiliência com que enfrentam agora a crise sísmico-vulcânica 

os nossos irmãos de São de Jorge, a quem expressamos aqui 

solidariedade. 
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A nossa natureza e história estão recheadas destes acontecimentos, mas 

com união e solidariedade resistimos, reconstruimos e avançamos. 

 

Nós somos assim! Os que ficam vão buscar forças, às vezes não 

sabemos onde, para reconstruir e reerguer casas, igrejas, infraestruturas 

e até freguesias, como fizeram os nossos antepassados na sequência 

deste Vulcão do Cabeço do Fogo. 

 

Os que partem, orientados pela bússola de melhores condições de vida, 

marcam, com o seu trabalho e dinamismo, as comunidades em que se 

integram, levando consigo, no seu coração, a nossa cultura, a nossa 

identidade, enfim, a açorianidade tão bem definida por Vitorino 

Nemésio. 

 

É com orgulho, e até alguma comoção, que vemos, passadas tantas 

gerações, muitos açor-descendentes manterem vivas as nossas 

tradições, a nossa cultura, a nossa identidade, com uma vivacidade, 

emoção e intensidade dignas de registo. 

 

Foi assim também com os que daqui partiram há 350 anos para o Brasil, 

e com tantos outros que partiram para os quatro cantos do mundo, 

formando uma extensa Diáspora açoriana, que nos orgulha e com quem 

queremos cooperar e estreitar laços. 
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Estas comemorações também abrem oportunidades a este nível. Entre 

as centenas de faialenses que partiram para o Brasil na sequência deste 

Vulcão, muitos foram para o Maranhão, onde recentemente criaram 

uma Casa dos Açores.  

 

Na receção que, no mês passado, fiz ao Conselho da Diáspora Açoriana, 

na Assembleia Legislativa da Região da Autónoma dos Açores, pude 

constatar o interesse do Conselheiro que representa o Maranhão, entre 

outras zonas, em estreitar relações e cooperar com esta freguesia e com 

o nosso Concelho.  

 

Exorto a Junta de Freguesia da Praia do Norte, o Município da Horta eo 

Governo Regional a darem passos nesse sentido. 

 

Mas este marco de 350 anos não deve ser apenas uma ocasião para 

evocar e para estreitar relações com a nossa Diáspora.  

 

Pode, e deve, servir de mote para uma análise sobre alguns desafios 

coletivos que enfrentamos nos Açores. 

 

O êxodo demográfico provocado por este Vulcão, acentuado, pela 

emigração na sequência do Vulcão dos Capelinhos, entre outros 

acontecimentos, contribuíram decisivamente para criar um problema 
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demográfico na Praia do Norte, e no Faial, mas que não é, infelizmente, 

exclusivo desta ilha. 

 

A demografia, o envelhecimento natural da população, a diminuição da 

natalidade e, por consequência, o despovoamento da maioria das nossas 

ilhas obrigam a que coloquemos, de forma transversal e coletiva, estas 

temáticas no centro de todas as preocupações e da nossa atuação, com 

vista à busca de soluções que invertam esta trajetória e contribuam para 

a fixação de pessoas, com especial atenção nos jovens e nos mais 

qualificados. 

 

Este é um problema que afeta o equilíbrio e a coesão de toda Região, e 

que, por isso, é de todos nós, exigindo uma ação coordenada e articulada 

entre todos os agentes e promotores do desenvolvimento, seja na 

definição, seja na implementação, das políticas mais adequadas. 

 

Nessa ação incluo, e sublinho, a participação ativa do poder local, 

nomeadamente das Juntas de Freguesia, altamente conhecedoras dos 

nossos territórios, o que constitui uma vantagem que devemos 

aproveitar e potenciar no combate e mitigação destes problemas. 

 

O desafio da demografia e da fixação da população é central para o 

futuro da nossa Autonomia que está a celebrar 45 anos. 
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Na Praia do Norte, quero sublinhar que uma das respostas a estes 

desafios passa, entre os domínios, pela agricultura. Olhar para esta 

atividade com outros olhos, como produtora de alimentos saudáveis, 

promotora de um desenvolvimento sustentável, cuidadora da nossa 

paisagem e capaz de fixar jovens qualificados, é um caminho que 

devemos prosseguir e incentivar desde cedo nas escolas.  

 

Um dos ensinamentos a retirar já desta guerra na Ucrânia, que 

lamentamos e condenamos, é a necessidade de aumentarmos a nossa 

soberania alimentar.  

 

Temos, pois, neste domínio agrícola, um vasto conjunto de 

oportunidades que podem ajudar a combater o despovoamento e a 

desertificação de alguns territórios da nossa Região. 

 

Termino, felicitando a Junta de Freguesia da Praia do Norte por esta 

feliz iniciativa e desejando os maiores êxitos nestas Comemorações que 

hoje se iniciam. 

 

Disse. 

 

Praia do Norte, 23 de abril de 2022 


