VOTO DE SAUDAÇÃO
No dia 25 de Outubro a Freguesia de Almagreira em Santa Maria, comemora o 100.º
Aniversário da sua criação.
A Freguesia da Almagreira, existe como tal desde 1906. É composta pelos lugares de,
Bom Despacho Velho, Brasil, Brejo de Baixo, de Cima e do Meio; Carreira, Congro,
Courelas, Covas, Farropo, Fonte do Mourato, Fonte Nova, Graça e Praia.
Encontra-se, no Diário do Governo n.º 244 de 27/10/1906, o Decreto de 25 de Outubro
desse ano, que diz: “Decreto determinando que o Curato de Nossa Senhora do Bom
Despacho, anexo à Freguesia de Nossa Senhora da Assunção, no concelho de Vila do
Porto, fique constituindo uma Paroquia independente. Atendendo ao que me
representaram diversos moradores do Curato de Nossa Senhora do Bom Despacho, da
Freguesia de Nossa Senhora d’Assunção, no Concelho de Vila do Porto: Hei Por bem,
nos termos do art. 3.º e 4.º, n.º 3, do Código Administrativo, separar da mesma
Freguesia o dito Curato, a fim-de constituir Parochia independente”.
A Freguesia de Almagreira, “é um sítio aprazível, onde se encontram as melhores
quintas da ilha de Santa Maria e onde muitas famílias passam a estação calmosa”,
segundo uma descrição do século XIX. As terras de Almagreira eram ainda, no dizer do
Tenente Coronel José Carlos de Figueiredo, que em 1815 esteve, em comissão, em
Santa Maria, “sítio das melhores terras, em cerrados quadrados e uma boa planície e
pomares”.
Tem ainda, como um dos pilares patrimoniais a Ermida de Nossa Senhora do Bom
Despacho, que foi erigida pelo Capitão Manuel de Moura Landres, por escritura de 11
de Junho de 1702, conforme consta do Livro do Tombo da Matriz de Vila do Porto. Em
2 de Dezembro de 1766, o então Bispo de Angra D.António Caetano Rocha, criou um
curato, “o 3.º da Igreja Matriz em benefício daquele povo e dos mais paroquianos que
ficam naquele contorno para a parte da serra”.
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No contexto actual, a Freguesia de Almagreira, contribui para a diversificação da
actividade económica mariense, com infraestruturas turísticas e eventos culturais, que se
realizam no lugar da Praia, como por exemplo o festival de música “Maré de Agosto”,
que projecta a ilha e a região internacionalmente.
Assim, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, a Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores, aprova um Voto de Saudação extensiva a todos os
órgãos institucionais locais, bem como a todas as colectividades e munícipes desta
Freguesia, que ao longo destes 100 anos deram o melhor de si pela sua terra, vivendo e
trabalhando para que cada vez mais a Freguesia de Almagreira, contribuísse para o
engrandecimento e desenvolvimento do concelho de Vila do Porto, ilha de Santa Maria,
e assim para o sucesso dos Açores.
Aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, na Horta, em 24 de Outubro de 2006.

O Presidente da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores,

Fernando Manuel Machado Menezes
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