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Sessão Comemorativa do Dia da Freguesia da Praia do 

Almoxarife 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

Exma. Senhora Deputada Regional,  

Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife, 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia da Praia do 

Almoxarife, 

Senhores Autarcas, 

Revendo Ouvidor da Horta, Pe. Marco Luciano, 

Reverendo Pe. Sérgio Mendonça, 

Autoridades civis, militares e policiais presentes, 

Dra. Alda Brito e Melo, homenageada, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Caros praienses, 
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Neste que é o vosso Dia começo por saudar-vos, em nome da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

Saúdo os Praienses que aqui vivem e os que, por diversas razões, 

tiveram de rumar a outras paragens, muitos acabando por ficar 

espalhados pela enorme Diáspora açoriana, mas que não são 

esquecemos neste Dia. 

 

Tenho procurado corresponder com a minha presença aos convites do 

poder local, desde logo, das Juntas de Freguesia para este tipo de sessão. 

 

E faço-o com muito gosto e porque entendo que é missão do Presidente 

da Assembleia Regional, Órgão que representa todos os Açorianos, 

estar presente, sempre que tal seja possível, neste tipo de eventos. 

Agradeço, por isso, o vosso convite. 

 

Permitam-se que insira esta minha presença no âmbito das 

comemorações dos 45 anos da Autonomia Regional, que temos vindo a 

assinalar com um vasto programa, desde junho passado. 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Gabinete da Presidência 

3 
 

 

E é impossível assinalar estes 45 anos sem dirigir uma palavra de 

reconhecimento ao poder local, municipal e de freguesia, por tudo o que 

fizeram pelo desenvolvimento das nossas freguesias, concelhos, ilhas e 

naturalmente pelos Açores.  

 

Os Açores de hoje são muito diferentes das ilhas de há 45 anos atrás, 

sem autonomia e sem democracia. Fizemos um percurso de que nos 

devemos orgulhar, porém, esse percurso teria sido mais difícil sem o 

contributo insubstituível das nossas Juntas de Freguesia e dos nossos 

Municípios. 

 

O papel dos nossos Autarcas, sobretudo os de freguesia, ficou mais uma 

vez bem patente nos momentos mais difíceis da pandemia que 

atravessamos. A sua proximidade e apoio às populações e às 

instituições locais foram e são decisivos. À sua maneira também 

estiveram na linha da frente deste combate e, por isso, são merecedores 

da minha e da nossa gratidão e reconhecimento. 

 

Infelizmente, hoje, para além das consequências da pandemia, temos de 

somar os efeitos graves de uma guerra que veemente condenamos e 

lamentamos.  
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Uma guerra que ceifa todos os dias vidas de tantos e tantos inocentes, 

que destrói um país e cujos efeitos rapidamente sentimos nas nossas 

vidas com o agravamento de preços de muitos produtos e serviços. 

 

Os tempos que vivemos são atípicos, estranhos e desafiantes.  

E se nos dissessem há uns anos que viveríamos em pleno séc. XXI uma 

pandemia desta grandeza, e uma guerra às portas da União Europeia, 

provavelmente não acreditaríamos. Mas é verdade e isso obriga-nos, ou 

pelo menos aconselha-nos, a redefinir prioridades para enfrentar e 

mitigar todos os efeitos destes acontecimentos.  

 

E aí o poder local volta a ser determinante. 

 

O seu conhecimento da realidade local e a sua proximidade da 

população são ativos indispensáveis. Saibamos todos reconhecer esse 

papel, dar-lhes não só as competências, mas também os meios, para 

poderem desempenhar cabalmente essa missão. 
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A resposta a muitos dos desafios – uns novos e outros antigos – que os 

Açores têm pela frente passa, na minha perspetiva, pelo aprofundarmos 

e reforço do relacionamento entre o poder regional e o poder local, seja 

municipal ou de freguesia. Este é, sem dúvida, um desafio fundamental 

da nossa Autonomia Regional. 

 

Acredito nas potencialidades desse relacionamento e defendo que ele 

deve ser feito no âmbito de um quadro legal com critérios e regras 

claras, transparentes e equitativas. 

 

A última palavra é, como não podia deixar de ser, para os 

homenageados. Quero associar-me e associar a Assembleia Legislativa 

a estas justíssimas homenagens. 

 

 A título póstumo, ao Senhor Pe. Manuel Garcia da Silveira, um ilustre 

sacerdote natural desta freguesia, que nunca esqueceu, que durante mais 

de 50 anos esteve ao serviço da Igreja com uma dedicação extrema às 

suas paróquias, a muitas instituições, ao ensino, à cultura e ao 

património religioso. 
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À Dra. Alda Brito e Melo, uma pessoa por quem nutro há muitos anos 

uma profunda admiração e respeito. Uma profissional competente e 

rigorosa, que ajudou a formar centenas de alunos, uma mulher que 

abraçou inúmeras causas na nossa sociedade e a primeira Presidente da 

Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife, num tempo em que essas 

tarefas eram quase exclusivamente para os homens, o que prova bem a 

sua coragem e determinação.  

 

Registo também, porque sou testemunha disso, uma mãe e avó zelosa, 

e na sua pessoa Dra. Alda Brito e Melo, permita-me que cumprimente 

respeitosamente todas as mães presentes. 

 

Termino felicitando a Junta Freguesia por esta iniciativa e desejo 

muitos sucessos à Praia do Almoxarife. 

 

Disse. 

 

Praia do Almoxarife, 1 de maio de 2022. 


