REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL

Gabinete do Presidente

Voto de Pesar
José Rodrigues Ribeiro foi Deputado na Assembleia Regional dos Açores
na 2ª legislatura – 1980-1984. Aqui chegou, eleito pelo círculo eleitoral da
Ilha de São Jorge, onde nasceu em 03.05.1918, na Ribeira Seca, Concelho
da Calheta.
Faleceu em 30 de Abril passado, em Angra do Heroísmo, quase em cima
dos 83 anos.
Não fora outra razão, bem nos bastaria ter sido o Deputado José Rodrigues
Ribeiro, alguém que durante quatro anos, pela sua acção política,
contribuiu para a construção deste edifício autonómico que, ao longo de 25
anos, temos vindo a erguer e havemos de continuar, para neste Órgão e
neste momento ser lembrado.
Não ficaria bem a este Parlamento olvidar todo o trabalho que, no decurso
de uma longa vida, José Rodrigues Ribeiro desenvolveu, fosse na sua ilha
natal, fosse na Ilha Terceira onde viveu a maior parte da sua existência,
fosse na Índia, na Guiné, em Moçambique, territórios onde prestou serviço
militar, não esquecendo também aqui a vertente cultural e sócio-religiosa
que sempre o acompanhou.
Deixou-nos uma vasta obra de investigação histórica e etnográfica, de que
se destacam, o Dicionário Corográfico dos Açores e o Dicionário
Toponímico, Ecológico, Religioso e Social, obras marcantes na bibliografia
açoriana.
Jornalista em vários órgãos da comunicação social escrita e falada, Rei
Bori, tal era o seu pseudónimo, publicou os mais diversos textos
interesse histórico e cultural.
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Interventor na sociedade terceirense, desempenhou os mais variados cargos
em instituições de carácter político, tendo sido, de entre outros, Presidente
da Junta de Freguesia da Conceição e Presidente da Assembleia Municipal
de Angra do Heroísmo, bem como, em instituições de natureza recreativa,
cultural, social, desportiva e religiosa, deixando um trabalho que é
admirado por todos os que o conheceram.
Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD
propõe à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, reunida em plenário
a 10 de Maio de 2001, a aprovação de um Voto de Pesar pelo falecimento
do Sr. José Rodrigues Ribeiro.
O voto foi aprovado por unanimidade, na Horta, na sessão plenária de 10
de Maio de 2001.
O Presidente da Assembleia Legislativa
Regional dos Açores

Fernando Manuel Machado Menezes
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