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Breve explicação 

 

Este trabalho surge na sequência do Convite formulado pelo 

Presidente da Junta de Freguesia da Matriz, Sr. Laurénio Tavares, para 

encerrar o Programa do Dia da Freguesia desta Junta em 2021.  

Recorde-se que o Dia da Freguesia da Matriz foi instituído em 2005 

(e comemorado pela primeira vez em 2006), sob a égide do Duque 

D’Ávila e Bolama, tendo sido assinalado desde então a 08 de Março, Dia 

Internacional da Mulher. O conjunto das actividades desenrolou-se ao 

longo de vários dias em diferentes meses e neste ano em concreto, devido 

à pandemia da Covid-19, a Palestra de encerramento foi intencionalmente 

descentralizada em termos de data, pelo que acontece hoje. 

Uma vez que o tema foi deixado à consideração da palestrante, a 

escolha recaiu sobre “A Mulher no Poder Local”, não só por se tratar de 

uma mulher a realizar o trabalho, como pela sua pertinência no panorama 

actual, além de o Dia da Junta de Freguesia da Matriz coincidir com o Dia 

(especialmente) dedicado à Mulher (e às conquistas advindas de várias 

lutas). Reforçando essa escolha, é de sublinhar que neste ano de 2021 se 

celebram os 45 Anos do Poder Local Democrático (1976-2021). 

Fica a ressalva de que o Convite foi aceite pelo facto de ser 

Matricense, pela relação profissional desenvolvida ao longo do tempo 

com este autarca através dos corredores jornalísticos e por entender que 



 
 

 
    

 
 

poderia dar um contributo no sentido de colocar o tema na ordem do dia, 

alertando consciências no masculino e no feminino.  

Feita esta explicação inicial agradeço ao Sr. Pesidente da Junta de 

Freguesia da Matriz o convite endereçado, bem como a disponibilidade 

manifestada por todas as Presidentes de Junta de Freguesia do Faial – do 

passado e do presente – que colaboraram comigo. Sem estes contributos, 

o trabalho não poderia ter sido desenvolvidos nestes moldes.  

Agradeço, ainda, a colaboração de todas as Juntas de Freguesia da Ilha na 

cedência de informação, bem como da Dra. Estela Silveira, na 

confirmação de alguns dados. O agradecimento é extensivo ao meu 

marido, pelo apoio dado.  

E passo a explicar os meandros deste trabalho no seu todo, o qual 

contou com várias fases. Primeiramente, foi feito um levantamento 

relativo à composição dos elencos de todas as Juntas e Assembleias de 

Freguesia do Faial desde as primeiras eleições pós 25 de Abril até à 

actualidade, missão que nalguns casos se afigurou um pouco difícil, tendo 

em conta a inexistência ou o extravio de alguns dados fruto de 

circunstâncias diversas. Como tal, em dois casos (leia-se, duas Juntas) a 

listagem encontra-se incompleta apesar das várias diligências levadas a 

cabo. 

Numa segunda fase, foram contactadas todas as mulheres (eleitas) 

que até hoje exerceram e ainda exercem o cargo de Presidente de Junta de 

Freguesia na ilha do Faial. Nuns casos, as mesmas foram entrevistadas e 

noutros optaram por dar o seu testemunho por escrito.  

E numa terceira fase, trabalhando essa informação, também foi feita 

investigação em bibliografia diversa no sentido de ser traçado um quadro 



 
 

 
    

 
 

sobre o panorama Mundial, passando pelo País e pela Região e 

particularmente pela ilha do Faial. O objectivo final será que o trabalho, 

no seu todo, dê corpo a uma brochura a editar posteriormente pela Junta 

de Freguesia da Matriz, como vem sendo prática habitual em cada ano. 

Para já, e independentemente da decisão que venha ser tomada 

futuramente, atendendo a que em Outubro próximo haverá eleições 

Autárquicas, o mesmo é divulgado na Página da Junta de Freguesia da 

Matriz. 

Logo após esta intervenção, e sempre continuando no feminino, 

teremos a partilha de duas experiências num contraponto entre o passado 

e o presente: a Dra. Alda Brito e Melo dará o seu testemunho sobre como 

foi ser Presidente da Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife, em 1976; 

e a Sra. Leónia Melo, actual Presidente da Junta de Freguesia da Feteira, 

partilhará a sua experiência na actualidade.  

A ideia inicial era termos hoje aqui dois testemunhos 

representativos de outros tantos quadrantes políticos, mas motivos de 

agenda impediram Ana Paula Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia 

do Capelo, de estar presente, pelo que serão duas autarcas do mesmo 

partido, embora com realidades diferentes uma vez que a sua acção é 

separada no tempo por mais de 40 anos. 

E agora sim, irei debruçar-me sobre o tema em concreto: “A 

Mulher no Poder Local” 

A mulher ainda se encontra à margem no espaço público e político, 

essencialmente no meio autárquico. Apesar de já termos vivido mais de 

quatro décadas em Democracia, a verdade é que a sub-representação da 

mulher na política ainda é uma questão a ser debatida e estudada. Nesta 



 
 

 
    

 
 

perspectiva, assume relevo a reflexão sobre o papel das mulheres e a sua 

contribuição enquanto políticas para o objectivo da mudança, 

particularmente através do acesso e participação na vida política. 
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Resenha da participação das mulheres na 

política em Portugal 

 

Para uma melhor compreensão do tema, será traçado, ainda que de 

forma fugaz, o retrato dos momentos históricos relacionados com o voto 

das mulheres e subsequente participação na vida política portuguesa.  

O acesso das mulheres ao poder político em Portugal foi limitado 

ao longo de toda a sua história.  

Durante a Monarquia foram fundadas associações feministas e 

sufragistas que lutaram por mais direitos e maior participação da mulher 

na sociedade, designadamente o Grupo Português dos Estudos 

Feministas, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e a Associação 

de Propaganda Feminista. 

Na Primeira República, em 1911, Carolina Beatriz Ângelo foi a 

primeira mulher a votar em Portugal, um direito que exerceu nas primeiras 

eleições do regime republicano (a 28 de Maio de 1911), para a Assembleia 

Constituinte, após a Implantação da República. Carolina Beatriz Ângelo 

era médica cirurgiã, mãe e viúva, pelo que reunia todos os requisitos 

exigidos pela ambígua lei eleitoral para a Assembleia Nacional 

Constituinte: ser português, ter mais de 21 anos, ser residente em território 

nacional e saber ler e escrever ou ser chefe de família. Mas mesmo 
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invocando a sua condição de chefe de família, a falta de leis específicas 

sobre o género fez com que a Comissão de Recenseamento e o Ministério 

do Interior tenham rejeitado inicialmente o seu requerimento para ser 

incluída nos cadernos eleitorais. Contudo, Carolina Beatriz Ângelo 

recorreu ao tribunal, tendo-lhe sido concedido o direito de voto, sendo 

pertinente sublinhar que tal aconteceu pela mão do juiz João Baptista de 

Castro, pai de Ana de Castro Osório, escritora, que era a líder do 

movimento sufragista na época.  

Mas a ousadia desta médica cirurgiã contra o poder patriarcal teve 

consequências. Como tal, a nova lei eleitoral de 13 de Julho de 1913 negou 

explicitamente o direito de voto às mulheres, ainda que fossem chefes de 

família, atribuindo o voto exclusivamente a cidadãos do sexo masculino. 

Ainda antes da instituição do Estado Novo com a Constituição de 

1933, no ano de 1931 foi emitida a primeira lei que concedeu o direito de 

voto às mulheres, mas limitado às chefes de família ou detentoras de 

diplomas de ensino secundário ou superior. O Decreto nº 19.894 de 05 de 

Maio de 1931 previu, pela primeira vez, expressamente, o voto das 

mulheres nas eleições dos Vogais das Juntas de Freguesia e das Câmaras 

Municipais e para os membros do poder legislativo, quando chefes de 

família; enquanto que para os eleitores do sexo masculino bastava 

saberem ler, escrever e contar, para as mulheres era necessário comprovar 

por diploma os cursos secundário ou superior. Os Decretos nº 20.073 de 

15 de Julho de 1931 e nº 23.406 de 27 de Dezembro de 1933 alargaram o 

voto das mulheres às cidadãs solteiras maiores ou emancipadas e previram 
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a possibilidade destas exercerem funções públicas nos respectivos 

concelhos, na qualidade de vereadoras, mas não de presidentes de câmara.   

Em 1934 uma nova lei possibilitou o sufrágio feminino e a 

elegibilidade para a Assembleia Nacional e para a Câmara Corporativa às 

mulheres com mais de 21 anos, às solteiras com rendimento próprio ou 

que trabalhassem, às chefes de família e às casadas com diploma 

secundário ou que pagassem determinada contribuição predial, pelo 

Decreto-Lei nº 24 631 de 06 de Novembro, registando-se a eleição das 

três primeiras deputadas à Assembleia Nacional, nomeadamente Maria 

Guardiola, Domitília de Carvalho e Cândida Parreira, que têm um perfil 

de compromisso com o sistema político, ao exercerem cargos nos 

movimentos do ‘regime’ dedicados às mulheres.  

Nestas circunstâncias, entre 1934 e 1973 apenas 14 mulheres 

estiveram representadas na Assembleia Nacional e na Câmara 

Corporativa, muitas delas com cargos dirigentes na Mocidade Portuguesa 

e na Obra das Mães pela Educação Nacional e no Instituto Maternal. 

O movimento, muitíssimo tímido, de alargamento à participação 

das mulheres com a Lei nº 2015, de 28 de Maio de 1946, dá oportunidade 

a que as mulheres com mais escolaridade e rendimentos participassem. É 

consignado o direito ao voto das mulheres para a Assembleia Nacional e 

para a Presidência da República que sejam maiores e emancipadas, com 

Curso Geral dos Liceus, do Magistério Primário, das Belas Artes, do 

Conservatório Nacional ou do Conservatório de Música do Porto e dos 

institutos industriais e comerciais, as chefes de família, casadas que 

soubessem ler e escrever e pagassem de contribuição predial, por bens 
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próprios ou comuns, quantia não inferior a 200 escudos. Eram eleitores os 

homens que soubessem ler e escrever ou que pagassem pelo menos 100 

escudos de impostos. Como constatamos, não bastando a desigualdade de 

tratamento entre as mulheres, continuava a haver, mesmo entre as que 

podiam votar, um tratamento diferenciado e inferior em relação aos 

homens não só ao nível das habilitações escolares, mas também nos 

rendimentos.  

Somente em 1968, já com Marcelo Caetano como Chefe de 

Governo, o sufrágio é alargado a todos os que soubessem ler e escrever, 

designadamente com a Lei Eleitoral nº 2317, de 26 de Dezembro.  

O Estado Novo era consequente na sua postura ideológica e na sua 

leitura profundamente patriarcal sobre o papel dos homens e das mulheres 

no espaço público. O papel expressivo atribuído às mulheres era por 

demais vincado em actos como, por exemplo, na tríade que o regime fazia 

questão de afirmar e reafirmar: ‘Deus, Pátria e Família’.  

Se no acesso ao sufrágio, como vimos até aqui, a mulher era 

considerada um ser inferior ao homem na capacidade de discernimento 

para votar, nas funções executivas de poder o processo era ainda mais 

esclarecedor sobre o papel da mulher na sociedade.  

Só nos últimos anos do regime (em 1971), no período de alguma 

abertura política pronunciada pelo Primeiro-Ministro, Marcelo Caetano, 

se viu uma mulher chegar a funções no poder e, mesmo assim, por um 

período curto (11 meses) e apenas em funções da mais baixa hierarquia. 

Até 1974, só Maria Teresa Lobo exerceu funções no Governo da 
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República como Subsecretária de Estado da Saúde e Assistência (21-08-

1970 a 11-07-1973). 

(É aberto aqui um pequeno parêntesis apenas para referir que a 

Nova Zelândia foi o primeiro país a dar às mulheres o direito de voto e de 

serem eleitas em 1893, seguida da Austrália, em 1902. Na Europa, o 

primeiro país foi a Finlândia, já na década de 1930. Espanha foi em 1931, 

França em 1944 e logo nas primeiras eleições de 1945 foram eleitas 33 

mulheres neste país, representando 5,5%).  

A abolição das restrições, a universalidade do voto e a igualdade de 

homens e mulheres no exercício do sufrágio só é conseguida com a 

revolução de Abril em 1974 e a sequente Constituição de 1976 em que o 

direito de voto se estendeu a todos os cidadãos portugueses, em igualdade.  

É com a implantação da Democracia que as mulheres conseguem, 

ainda que timidamente, chegar à liderança de alguns órgãos de poder 

político.  

Logo a 02 de Maio de 1974 começaram a ser publicadas no Diário 

do Governo portarias de exoneração individuais de presidentes de câmara, 

tendo as autarquias ficado a ser geridas por Comissões Administrativas 

durante dois anos (entre 1974 e 1976), as quais assumiram a liderança do 

processo de transição política a nível local.  

Foram as Comissões Administrativas das Câmaras Municipais 

nomeadas no pós 25 de Abril de 1974 para assegurarem, de forma 

transitória, a gestão das autarquias até às eleições autárquicas de 12 de 

Dezembro de 1976, os primeiros órgãos políticos a terem mulheres como 

Presidentes. Pela primeira vez houve nove mulheres a ocupar o cargo de 



Pág. 06 
 

Capítulo 1  
   

 

 
 

presidente de um município, o que corresponde a 1,9% do universo de 464 

indivíduos.  

Apesar de algumas câmaras já terem incluído mulheres no seu 

corpo de vereadores, como por exemplo a de Ponte de Sor, entre 1957 e 

1961; a de Loulé, em 1973; e a 22 de Maio de 1973 ter sido nomeada a 

primeira mulher Vice-Presidente de Câmara no concelho de Gouveia, 

distrito da Guarda, durante o período do Estado Novo não houve uma 

única mulher a exercer o cargo de presidente de câmara em Portugal. 

Havia, contudo, mulheres como chefes de secretaria e tesoureiras nas 

câmaras municipais, ou seja, trabalhos administrativos, o que vem 

novamente confirmar a presença feminina em cargos secundários.  

As mulheres presidentes das Comissões Administrativas tinham 

estudos superiores em 55,5% dos casos, enquanto os homens os tinham 

em apenas 49,2%. Entre os 227 vice-presidentes nomeados para as 

Comissões Administrativas, seis eram mulheres, o que corresponde a 

2,6%.  

Nas primeiras eleições (1976) foram eleitas cinco mulheres 

presidentes de câmara, correspondentes a 1,6% do total. É neste momento 

de transição de regime político que as mudanças espoletaram esperança 

para as mulheres no espectro político. 

Com a transição para a Democracia verificou-se uma completa 

descontinuidade das elites políticas locais. Tradicionalmente, os 

presidentes de câmara eram proprietários rurais, especialmente no Sul, ou 

pessoas ligadas a profissões de prestígio local, com habilitações 

superiores numa grande maioria dos casos, destacando-se os engenheiros, 
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oficiais do exército, médicos e professores. No regime democrático, o 

grupo dos proprietários rurais foi completamente afastado do cargo de 

presidente da câmara, uma vez que os critérios de recrutamento foram 

alterados, com o cargo a passar de nominativo para electivo. 

Depois de meio século de presidentes de câmara nomeados pelo 

Ministro do Interior, por proposta do governador civil do distrito, as 

primeiras eleições autárquicas realizaram-se a 12 de Dezembro de 1976. 

Os presidentes das câmaras passaram a ser eleitos, depois de propostos 

pelos partidos políticos. Os critérios de elegibilidade incluem a relação 

directa com os eleitores, o passado profissional e social e as características 

demográficas e sociológicas da região em causa. Salienta-se também o 

trabalho social realizado em vez do capital possuído, que era, de facto, 

critério de nomeação do regime anterior.  

Ao Governo, as mulheres chegaram também no imediato, mas 

igualmente de forma bastante tímida. Assim sendo, do I Primeiro Governo 

Provisório apenas faziam parte duas mulheres e ocupando cargos de 

segunda linha, como Secretárias de Estado, designadamente, Maria de 

Lurdes Belchior, Secretária de Estado dos Assuntos Culturais e 

Investigação Científica; e Maria de Lurdes Pintasilgo, Secretária de 

Estado da Segurança Social. Maria de Lurdes Belchior era escritora, 

poeta, professora catedrática e diplomata portuguesa; e Maria de Lurdes 

Pintasilgo uma engenheira química, que havia sido Deputada da Câmara 

Corporativa entre 1969 e 1974. 
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Logo nos Segundo e Terceiro Governos Provisórios, entre Julho de 

1974 e Março de 1975, Maria de Lurdes Pintasilgo ascende a ministra dos 

Assuntos Sociais, tendo sido a primeira mulher a dirigir um ministério.  

Somente em Julho de 1979, no Quinto Governo Constitucional, é 

que em Portugal uma mulher ascendeu ao cargo de Primeiro-Ministro, 

governo que não surge do voto eleitoral e do interior das estruturas 

partidárias, mas, sim, por iniciativa e nomeação do Presidente da 

República. António Ramalho Eanes indigitou Maria de Lurdes Pintasilgo 

para chefiar um Governo de iniciativa presidencial, entre Julho de 1979 e 

Janeiro de 1980 (cinco meses), tendo sido até hoje a única mulher na 

história da democracia portuguesa a exercer o cargo de Primeiro-Ministro. 

Posteriormente, foi também embaixadora da UNESCO, Conselheira do 

Presidente da República, António Ramalho Eanes, e deputada europeia 

pelo Partido Socialista, em 1986. Na chefia do V Governo Constitucional, 

Maria de Lurdes Pintasilgo teve como sua secretária de Estado-Adjunta, 

Teresa Santa Clara Gomes. 

Recorde-se que depois de Pintasilgo ter sido ministra nos II e III 

Governos Provisórios (entre Setembro de 1974 e Março de 1975), as 

mulheres que participaram nos Executivos nos dez anos que se seguiram 

só desempenharam cargos de Secretárias ou Sub-Secretárias de Estado.  

Portugal só voltaria a ter uma mulher ministra quando Cavaco 

Silva, em 1985, nomeou para a pasta da Saúde Leonor Beleza, cargo que 

ocupou até 1991 (nos X e XI Governos Constitucionais). 

O cargo de Governador Civil manteve-se igualmente um exclusivo 

masculino até 1980, ano em que foi nomeada a primeira governadora civil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_dos_Assuntos_Sociais_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_dos_Assuntos_Sociais_de_Portugal
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em Évora: Mariana Santos Calhau Perdigão, professora do ensino 

primário.  

Com a tomada de posse do XIX Governo Constitucional, a 21 de 

Junho de 2011, os Governos Civis foram extintos e todos os 18 

governadores civis exonerados nesse mesmo mês. Nessa data havia 

somente quatro mulheres a exercerem o cargo de Governadora Civil, cujas 

competências foram transferidas para outras entidades da administração 

pública em Novembro de 2011.  

O regime democrático está em vigor desde a aprovação da 

Constituição da República em 1976 e das primeiras eleições legislativas 

realizadas a 25 de Abril de 1976. A partir deste ano (1976) passou a haver 

eleições autárquicas de forma regular, no início com intervalos de três 

anos e a partir de 1985 com intervalos de quatro.  

No que toca a deputadas, houve 19 mulheres eleitas para a 

Assembleia Constituinte de 1975, ganhas pelo Partido Socialista (PS), 

constituindo 7,7% do total dos deputados. Nas primeiras eleições 

legislativas, realizadas a 25 de Abril de 1976, foram eleitas 13 deputadas 

à Assembleia da República, o que representou apenas 4,9% do total nesse 

ano.  

Entre 1979 e 1991 foram eleitas uma média de 18 deputadas em cada 

legislatura, o que representa 7,25%.  

Em 1995 o panorama alterou-se com a eleição de 32 mulheres: 13,9%; em 

1999 já foram eleitas 40, representando 17,3% dos deputados; em 2002 

foram 44, ou seja, 19,2%; e em 2005 o número chegou aos 62, o que dava 

uma percentagem de 27%. Nestes anos, o Partido Comunista teve sempre 
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a maior percentagem de mulheres eleitas, seguido do Partido Socialista. 

A entrada do Bloco de Esquerda no Parlamento veio alterar esta situação, 

já que este partido inseriu nos seus estatutos a obrigatoriedade dos 50% 

de representação de género.  

Se a luta encetada em finais do século XIX pelas sufragistas 

portuguesas via com o regime democrático (laico e republicano) do último 

quartel do século XX satisfeita a igualdade de mulheres e homens perante 

o exercício de escolha dos seus representantes políticos, só no século XXI 

e após 36 anos de regime político plural e democrático aconteceu a eleição 

de uma mulher para a segunda figura da República. Ou seja, somente em 

Junho de 2011 é que foi eleita como Presidente da Assembleia da 

República Portuguesa, Assunção Esteves. Foi e continua a ser a única 

mulher que presidiu ao parlamento nacional em Portugal, entre 2011 e 

2015. 

 

Paridade política: o início de um longo processo com 

batalhas ganhas e por vencer 

 

A Lei da Paridade, promulgada em 2006, estabelecia que as listas 

para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as 

Autarquias Locais fossem compostas de modo a assegurar a representação 

mínima de 33% de cada um dos géneros.  

Recorde-se que em 2017 a Lei foi alterada por forma a que a regra 

passasse a abranger todas as listas a órgãos autárquicos, sem excepção; e 
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em 2019 a Lei foi novamente revista aumentando a representação mínima 

exigida para cada sexo nas listas de 33% para 40%, tendo agravado a 

consequência do incumprimento, no sentido de que a lista não cumpridora 

seja rejeitada nas eleições.  

A Assembleia da República tem actualmente a maior representação 

feminina de sempre. Os votos das eleições legislativas de 2019 elegeram 

89 mulheres, um valor que corresponde a 38% dos 230 assentos da 

Assembleia. Em relação aos homens, foram eleitos 141, ou seja, 62%. 

Estas contas, entretanto, mudaram com algumas mexidas no Governo, 

com o PS a integrar nas listas de candidatos deputados que depois 

passaram para o executivo. De qualquer forma, a presença das mulheres 

na Assembleia é uma tendência que tem vindo a aumentar, já que nas 

eleições de 2015 tinham sido eleitas 75 deputadas. Se recuarmos até 1976, 

foram apenas 13.  

Observa-se uma clara preponderância nas Eleições Europeias, que 

garantem a eleição de uma maior percentagem. Porém, no Poder Local, 

ou seja, Eleições Legislativas e Autárquicas revelam taxas de feminização 

bastante mais modestas, mesmo que se observe um efeito claro da 

implementação da Lei. Contudo, nos cargos de maior poder e visibilidade, 

como presidências de Câmara e de Juntas, a presença das mulheres é ainda 

mais reduzida, o que se traduz numa desigualdade de género no acesso a 

cargos de liderança e de tomada de decisão.  

A título de exemplo, refira-se que nas últimas Eleições Autárquicas, 

realizadas em Outubro de 2017, a nível nacional foram eleitas 32 mulheres 

para o cargo de Presidente de Câmara, o que representa 10,4%, 
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(actualmente 28 mantêm-se em funções) num universo de 308 municípios 

portugueses.  

No conjunto dos vários actos eleitorais locais da democracia 

portuguesa, foram eleitos centenas de homens para liderar os municípios 

portugueses e apenas 69 mulheres. Por outro lado, 243 dos actuais 308 

municípios nacionais nunca elegeram mulheres para este cargo.  

No que toca à Paridade, o Poder Local é mesmo o que está pior, 

assim como o sector empresarial local, que é o que menos evoluiu na 

representação de ambos os sexos na economia. “Aqui, as redes de poder 

e de influência ainda são mais fechadas. E é aí que tudo começa”, recorda 

a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, 

dando o seu próprio exemplo: “Eu, que fui vereadora, sei bem o que é ter 

de tratar, e querer tratar, certos temas e ser muitas vezes olhada como a 

feminista, a defensora dos ciganos, a defensora destas causas que não são 

os grandes temas da gestão autárquica”. 

O Poder Local está também “menos sob escrutínio”, assinala Rosa 

Monteiro, recordando “expedientes” como o dos presidentes de câmara 

que atingiam o limite de mandatos e faziam concorrer as esposas e depois 

elas resignavam e eles voltavam ao cargo. 

A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade recorda as 

“grandes resistências de senhores” à alteração da Lei da Paridade, em 

2018, que passou a não permitir que se pagasse “para infringir a lei”, ou 

seja, que uma coima pudesse substituir uma mulher numa lista.  

Alexandra Silva da Plataforma Portuguesa para os Direitos das 

Mulheres (PpDM), lamenta que Portugal não tenha respondido às 
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recomendações internacionais que defendem o aumento do limiar de 

Paridade para 50/50. “Ficámos nos 40, ficamos sempre um bocadinho 

aquém”, lamenta. Faltou ainda que a lei impusesse que, “quando uma 

pessoa deixasse de estar no lugar, fosse substituída por outra do mesmo 

sexo”, posição que foi defendida pela Plataforma Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres. 

Apesar das mulheres estarem a quebrar muitos tectos de vidro na 

política, as instituições de poder político ainda são muito hierarquizadas, 

sobressaindo uma resistência à mudança dos papéis tradicionais de género 

associados a mulheres e a homens.  

A política continua a ser estruturada pela divisão sexual do trabalho 

e a “feminização” ainda não é acompanhada por uma verdadeira partilha 

do poder entre os homens e as mulheres políticos/as. Tal significa que na 

política as mulheres continuam a ser uma minoria, não só por serem 

menos numerosas do que os homens no contexto, mas, e sobretudo, 

porque eles continuam a dominá-lo e elas continuam a ter de lutar para 

legitimar o seu lugar.  

Alexandra Silva concorda que “persiste uma sobre-representação 

masculina”, que seria pior caso não tivesse sido aprovada a Lei da 

Paridade em 2006. “A participação das mulheres era francamente baixa 

até 2006; andava, nos melhores tempos de Governos, perto dos 10%. 

Actualmente, este é o Governo com maior paridade, com 38,6% de 

mulheres, enquanto ministras e secretárias de Estado”. 

Em 2019, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 

fez uma análise à participação feminina desde 1974 e concluiu que dos 
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1.970 governantes, 1.776 eram homens e somente 194 eram mulheres (o 

que representa 9,8%). Se se mantiver um aumento idêntico ao que se 

assistiu entre o primeiro e o segundo governos de António Costa (subida 

de quatro pontos percentuais), daqui a três governos conseguiremos 

alcançar os 50%. 

A Lei da Paridade foi benéfica, uma vez que fez surgir mulheres 

que já existiam nos aparelhos partidários, mas que tinham permanecido 

invisíveis até à data. O argumento, tão frequente, de que elas “chegam lá 

por mérito e por interesse próprios” mostrou toda a sua fragilidade e foi 

substituído pelo cumprimento estritamente formal da lei, em que certos 

partidos colocaram as mulheres, sistematicamente, em 3º, 6º e 9º lugares 

nas listas. Como consequência, as mulheres permaneceram 

estigmatizadas pelos “lugares reservados às mulheres”, “por força da lei”, 

e praticamente ausentes dos lugares cimeiros das listas. É por isso que há 

vozes femininas que se levantam contra a obrigatoriedade de quotas na 

elaboração das listas, defendendo que os cargos devem ser 

desempenhados por quem tem competência e não por imposição de uma 

discriminação positiva. 

 Manuela Ferreira Leite – que foi ministra da Educação de Cavaco 

Silva e das Finanças de Durão Barroso – é uma dessa vozes, afirmando 

que acha “muito mal que as pessoas sejam escolhidas pelo facto de serem 

mulheres”, salientando que sempre foi contra o critério das quotas por 

achar que “isso é obrigar, através de um meio administrativo, que as 

mulheres preencham determinados lugares”. 
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Um olhar internacional 

 

Os dados internacionais mostram que esta realidade, claramente 

discriminatória, tem vindo a mudar nos vários continentes, muito graças 

a medidas deste tipo, registando-se já um aumento do número de mulheres 

em posições de liderança nas instituições políticas legislativas e 

executivas em diversos países do mundo, situados em África, na América 

Latina e na Europa. 

Ao nível dos parlamentos nacionais, por exemplo, a União Inter-

Parlamentar mostra que, em Dezembro de 2005, o Ruanda (48,8%), a 

Suécia (45,3%) e a Noruega (37,9%) ocupavam os três primeiros lugares 

do ‘ranking’ mundial, num conjunto de 187 países. Portugal, que só viria 

a implementar a Lei da Paridade em 2009, situava-se, na altura, em 42º 

lugar, com apenas 21,3% de mulheres no Parlamento. 

Actualmente, o Ruanda (61,3%) mantém-se no 1º lugar, seguido 

pela Bolívia (53,1%,) e por Cuba (48,9%), países que, com a 

implementação de medidas de acção positiva, ultrapassaram os do Norte 

da Europa, historicamente mais igualitários.  

A Lei da Paridade também levou Portugal a subir para 29º lugar 

(34,8%), estando agora entre os 30 países mais paritários do mundo, num 

universo de 193 países. 

É certo que embora as medidas paritárias constituam um 

mecanismo crucial para redinamizar o progresso no sentido da igualdade 

de género, não assumem uma condição necessária, como se verifica pelos 
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casos (raros) da Finlândia (42,0%) e da Dinamarca (37,4%), mas também 

não são tidas como suficientes, de acordo com o caso do Brasil (10,7%).  

Para assegurar a promoção de uma igualdade de género mais 

efectiva poderão ser desenvolvidas diversas acções e estratégias 

alternativas ou complementares à Lei da Paridade, seja por parte da 

sociedade civil, dos partidos políticos, do parlamento ou dos órgãos do 

Estado. 

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, está 

atento às questões da igualdade, adiantando que uma das suas primeiras 

prioridades foi trazer mais mulheres para a liderança da ONU. Neste 

organismo mundial já foi alcançada a paridade de género ao nível mais 

sénior dois anos antes do previsto, havendo um plano para alcançar a 

paridade em todos os níveis desta organização nos próximos dois anos.  

Para Guterres, “o século XXI deve ser o século da igualdade das 

mulheres nas negociações de paz, nas negociações comerciais, nos 

conselhos de administração, nas salas de aula, no G20 e nas Nações 

Unidas”. 

 

Os entraves que são colocados às mulheres, o género 

com mais habilitação superior 

 

Há menos de 50 anos, Portugal era um país que se vergava num 

regime político autocrático, autoritário e ditatorial, em que a exaltação do 

líder, António de Oliveira Salazar, permitia as tomadas de decisão em 
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absoluto. Caía por terra a liberdade de expressão para dar lugar à censura 

e à repressão. O lugar das mulheres não passava, de todo, pela tomada de 

decisão ou pela liderança, mas, sim, unicamente pelo papel de cuidadoras 

do lar e da família. Não tinham lugar nas relações de poder e 

circunscreviam-se à submissão, com acesso limitado à livre educação. 

A taxa de actividade quase triplicou entre 1960 e 1991, o que revela, 

entre outras consequências, que no início da década de 90 mais de um 

terço das mulheres portuguesas deixou de se (re)ver e de poder ser 

(re)visto apenas nas categorias de “dona de casa” ou de “mãe”.  

Ainda que as mulheres tenham entrado de forma maciça no 

mercado de trabalho na década de 1960 e tenham tido um acesso sem 

precedentes ao sistema educativo e à esfera pública em geral, observou-

se um claro fechamento dos círculos de maior concentração de autoridade 

e poder em relação às mulheres: encontramos mais mulheres na 

administração pública central e local, mas verifica-se um afastamento 

relativamente ao topo das hierarquias, acontecendo o mesmo em 

profissões ligadas à docência e à saúde e, de forma ainda mais expressiva, 

em actividades claramente associadas às masculinidade, como as forças 

armadas, magistratura ou diplomacia.  

A investigação tem vindo a tornar clara a influência do género nesta 

questão, constituindo, sem dúvida, uma das grandes barreiras ao maior 

progresso da igualdade de participação entre mulheres e homens, tanto ao 

nível nacional, como local. Esta influência é particularmente evidente na 

distribuição das pastas ministeriais continuando os homens a dominar as 

chamadas pastas “hard”, relativas à Defesa, à Justiça e à Política Externa; 
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e as mulheres a ocupar mais as pastas ditas “soft”, como a Educação, a 

Saúde e a Cultura.  

É consensual que a realidade (assimétrica) existente entre mulheres 

e homens na política, resulta de processos muito complexos e da inter-

acção de diversos factores (designadamente, culturais, situacionais, 

institucionais, estruturais e ideológicos) que, por estarem profundamente 

enraizados nas estruturas sociais, tornam mais difícil a mudança para a 

igualdade. 

Na busca de explicações para este cenário no Poder Local, há vários 

factores que condicionam a participação das mulheres na vida política, 

como a assimétrica atribuição de papéis sociais de género, onde as 

mulheres são socializadas para a ocupação do espaço privado e os homens 

do espaço público. Além disso, há ainda a considerar a dimensão 

organizativa das autarquias, ou seja, o trabalho nas autarquias faz-se, 

muitas vezes, nos tempos livres, o que resulta num condicionamento, 

sobretudo para as mulheres que continuam a desempenhar uma dupla e 

até tripla jornada de trabalho.  

O papel da mulher como cuidadora da família, dentro do núcleo 

familiar tradicional, constitui um dos motivos mais acentuados para a falta 

de participação do género feminino na política. O tipo de estrutura 

familiar, o modo como são (ou não) repartidas as tarefas domésticas, a 

estrutura de classes sociais, o estatuto cívico da mulher e do homem e a 

sua respectiva concretização, os mapas culturais, a estrutura económica, 

o tipo de mercado de trabalho, as políticas sociais de apoio à família e à 
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maternidade, são factores que condicionam os modos e as hipóteses de 

passagem para os lugares de poder.  

O Índice de Igualdade de Género em que Portugal tem a pior 

classificação é precisamente no tempo despendido com as tarefas 

domésticas. Como tal, no combate à desigualdade de género afigura-se 

elementar encontrar instrumentos que promovam uma redistribuição 

efectiva entre homens e mulheres dos tempos afectos à gestão familiar, 

por forma a não prejudicar a disponibilidade e o desempenho das 

mulheres em lugares de topo.  

Os estudos demonstram que as mulheres estão, à partida, menos 

disponíveis para a vida política, porque esta exige aptidões específicas, 

militância continuada nos partidos e grande disponibilidade de tempo, não 

sendo family friend. 

Para a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, “a mulher 

ainda está sujeita a um maior escrutínio na forma como se apresenta, no 

que se exige dela, no seu desempenho e a Comunicação Social não faz 

tanto eco da sua acção e opinião, mas mais do facto de ser mulher. A única 

via são as políticas de acção positiva para derrubar estas representações, 

que constituem “um jogo de poder”. 

Ainda não são perceptíveis mudanças claras na forma de fazer 

política, nem nos jogos e estratégias de poder. Percebe-se que os homens 

continuam a ter mais “redes informais” e a fazer lobbying (são os 

chamados “clubes masculinos”), cooperando bastante mais entre eles do 

que as mulheres. Tal situação coloca as mulheres políticas em 

desvantagem, porque, como ainda não conseguiram construir e fortalecer 
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redes, também não conseguem construir relações de poder ou de 

influência tão facilmente quanto eles. 

Outros obstáculos que contribuem para o cenário de falta de 

participação da mulher no espectro político são a existência de uma 

cultura política discriminatória em governos e partidos políticos; escassa 

valorização das capacidades e oportunidades das mulheres no exercício 

do poder político; falta de programas que promovam a participação das 

mulheres; além da maior dedicação das mulheres aos cuidados da família. 

Porém, aquilo que se revela particularmente interessante é que quando 

descemos na “pirâmide” da importância política e executiva dos cargos, a 

participação das mulheres vai aumentando, ou seja, estamos perante uma 

acessibilidade por parte das mulheres a cargos de não liderança. 

Os argumentos do mérito e da competência já não servem, porque 

a multidão de mulheres altamente meritórias e competentes, cujo número 

ultrapassará o dos homens dentro de pouco tempo, é de tal modo evidente 

que contrasta muitas vezes com a falta de mérito e de competência de 

muitos homens que se encontram no poder. 

A reduzida presença da mulher em cargos de liderança política 

também não encontra justificação na falta de habilitações académicas, já 

que em todos os níveis de governo avaliados e em conformidade com as 

tendências demográficas, as mulheres têm níveis mais altos de 

habilitações académicas e apresentam classificações profissionais com 

maior grau de especialização, especialmente nas áreas do ensino e da 

gestão.  
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A população portuguesa feminina é, em média, 4,4% superior à masculina 

e as mulheres possuem uma taxa de habilitação académica mais elevada 

do que os homens em 15,5%.  

Mas mesmo sendo, na sua esmagadora maioria, mais qualificadas 

do que os homens, as mulheres continuam a ser discriminadas até em 

termos salariais. Em Portugal, em 2019, 60% da população empregada 

com o ensino superior eram mulheres. No entanto, a remuneração base 

média foi inferior em 15% à dos homens e o ganho médio, que inclui 

subsídios e horas extraordinárias, foi menos 19%. Ou seja, se o 

vencimento médio das mulheres tivesse sido igual ao dos homens elas 

teriam recebido, de forma justa pelo trabalho realizado, mais 8,3 milhões 

de euros.   

A nível mundial, as mulheres ganham 77 cêntimos por cada dólar 

auferido pelos homens. De acordo com o mais recente estudo do Fórum 

Económico Mundial, serão necessários 257 anos para eliminar este fosso.  

A imagem negativa da política e dos políticos e o quadro de 

corrupção que surge associado ao Poder Local devido aos graves casos 

denunciados e expostos mediaticamente, são igualmente factores que 

refreiam o acesso das mulheres ao poder, contribuindo, deste modo, para 

a reprodução das condições que animam e sustentam o quadro de 

dominação masculina. 

Os partidos políticos com maior expressão de votos recebidos e os 

mais antigos partidos políticos são os que apresentam o mais baixo 

número de candidaturas femininas, tanto antes como depois da publicação 

da Lei da Paridade. Em contrapartida, os partidos mais recentes e/ou mais 
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pequenos do espectro político nacional são os que apresentam o maior 

número de mulheres cabeças de lista. São igualmente os que se 

apresentam mais à esquerda no hemiciclo. Portanto, o debate e a 

promoção da prática acerca da representação política das mulheres 

desenvolveu-se, essencialmente, à esquerda do espectro político.  

Será dentro dos partidos, enquanto espelhos da estrutura societária, 

que devemos tentar encontrar razões que nos levem a esclarecer as causas 

da falta de paridade nos lugares políticos. A ideologia de género entende 

a política como um “meio natural dos homens” e revela-se um forte 

instrumento de controlo social, fazendo com que seja mantida uma certa 

permanência na mudança das relações de género.  

Os partidos políticos utilizam estratégias “para dificultar a paridade 

na política”. Uma das razões mais percepecionadas e que é comum ao 

poder central é a questão da não renovação das elites, sendo muito habitual 

na esfera autárquica. Neste sentido, a Secretária de Estado para a 

Cidadania e Igualdade defende que “os partidos têm de se abrir para não 

tratarem as mulheres como epifenómenos, que não chegam a pertencer à 

rede, reagindo mal a quem vem de fora e funcionando numa lógica de 

competitividade por lugares e por acesso ao poder”. 

Considerando a evolução em vários países europeus, os factores 

que apresentam obstáculos ao avanço das mulheres na economia existem 

também no domínio da política. Ascender a uma organização política 

requer, normalmente, um grande investimento de tempo e esforço, o que 

raramente podem conseguir as mulheres que suportam a maior parte dos 

trabalhos domésticos. Pode haver, porém, uma razão adicional. Na arena 
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política, concentra-se um elevado nível de poder; talvez os homens sejam 

especialmente relutantes em renunciar à sua dominação num âmbito como 

este.  

De resto, ao assumirem lugares de liderança, as mulheres também 

poderão lutar para combater outra desigualdade de que continuam a ser 

largamente vitimizadas e que se prende com a violência doméstica. A 

título de exemplo, refira-se que em 2020 foram assassinadas 30 mulheres 

em Portugal e de Janeiro a Setembro de 2020 foram registados mais de 11 

mil casos de violência doméstica no nosso país.  

 

Nos Açores ...  

Nas primeiras eleições regionais nos Açores, em 1976, foram eleitas 

cinco mulheres à Assembleia Legislativa num universo de 43 deputados 

(o que representava 11,6% do total). As primeiras deputadas eleitas foram:  

• Adelaide Maria Medina Teles (Graciosa, PPD) 

• Maria da Conceição Bettencourt Medeiros (Santa Maria, PS) 

• Maria das Mercês da Cunha Albuquerque Coelho (Graciosa, PS) 

• Maria de Fátima da Silva Oliveira (Terceira, PPD) 

• Maria Susete de Andrade Mendonça de Oliveira (São Miguel PS) 

Ao longos destes 45 anos de Democracia, a presença feminina à frente 

de câmaras municipais na Região Autónoma dos Açores foi bem 

diminuta, à semelhança do que se verificou a nível nacional, tendo sido 

uma realidade em cinco das nove ilhas, a saber:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_legislativas_regionais_nos_A%C3%A7ores_em_1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Legislativa_dos_A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Democrata_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_(Portugal)
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- Santa Cruz da Graciosa: Maria Leónia Fagundes Pereira, PSD, dois 

mandatos, em 1982 e 1985. 

- Ponta Delgada (São Miguel): Berta Maria Correia de Almeida de 

Melo Cabral, PSD, três mandatos, em 2001, 2005 e 2009. 

- Lajes do Pico: Sara Maria Alves da Rosa Santos Pereira, PDS, 2005. 

- Vila do Porto (Santa Maria): Nélia Maria Coutinho Figueiredo, PS, 

2005. 

- Angra do Heroísmo (Terceira): Andreia Martins Cardoso da Costa, 

PS, entre 2008/2011. 

- Angra do Heroísmo (Terceira): Sofia Machado do Couto Gonçalves, 

PS, 2011. 

Andreia Cardoso, que havia assumido a presidência da Câmara de 

Angra do Heroísmo em 2008, na sequência da renúncia do então 

presidente do município (José Cardoso) foi eleita para o cargo nas 

Autárquicas de 2009. No entanto, razões familiares levaram-na a 

abandonar o cargo em Dezembro de 2011, pelo que o mandato foi 

concluído por Sofia Gonçalves. 

- Lagoa (São Miguel): Cristina de Fátima Silva Calisto Decq Mota, 

PS, 2015/2021. Em 2015 assumiu o mandato na sequência da renúncia de 

João Ponte, que passou a ser o Presidente do Conselho de Administração 

da Atânticoline. Actualmente, Cristina Calisto encontra-se a cumprir o 

mandato para que foi eleita em 2017.  

- Ponta Delgada (São Miguel): Maria José Lemos Duarte, PSD, 

2020/2021. 
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Maria José Duarte assumiu a presidência da referida Câmara, em 

Junho de 2020, depois de Humberto Melo ter renunciado ao cargo por 

questões de saúde. Por seu turno, Humberto Melo havia, em Março de 

2020, sucedido a José Manuel Bolieiro, que saiu da autarquia para se 

dedicar em exclusivo à liderança do PSD/Açores, sendo actualmente o 

Presidente do Governo Regional dos Açores, cargo que nunca foi 

assumido por uma mulher. 

Nas 150 freguesias açorianas, a representatividade feminina nas Juntas 

é muito superior à que se verifica nas Câmaras, mas fica bastante abaixo 

das presidências masculinas.  

A primeira mulher a liderar uma Junta de Freguesia nos Açores foi 

Alda Maria Conde Fontes de Brito e Melo, pelo PSD, na ilha do Faial, 

concretamente na freguesia da Praia do Almoxarife.   

Os concelhos com maior participação feminina na presidência quer 

de câmaras, quer de juntas são: Angra do Heroísmo, Ponta Delgada, 

Lagoa, Santa Cruz da Graciosa, Lajes do Pico, Vila do Porto, Ribeira 

Grande, Lajes das Flores, Horta, Praia da Vitória, Velas, Vila Franca do 

Campo, Madalena, Povoação, Nordeste e São Roque. 

A vila da Calheta (em São Jorge), a ilha do Corvo e o concelho de 

Santa Cruz (nas Flores) nunca conheceram qualquer presidência feminina 

nos seus órgãos executivos. 

O Faial nunca teve uma mulher à frente da Câmara Municipal, mas 

pode orgulhar-se de ter tido a primeira mulher – e única até agora nos 

Açores – como Presidente do Parlamento Açoriano: Ana Luísa Pereira 

Luís (PS), entre 2012 e 2020. Também pela primeira vez, desde 2017, que 
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o Faial tem uma mulher a liderar a Assembleia Municipal: Maria Teresa 

Fortuna de Faria Ribeiro Cândido (PSD). 

 Já nas Juntas de Freguesias, a ilha do Faial regista uma maior 

liderança feminina. Depois de Alda Brito e Melo, em 1976 (PSD), na 

Praia do Almoxarife, Adélia Maria Martins Goulart presidiu à Junta 

de Freguesia da Conceição, no mandato de 1989, como Independente 

pelo PS (e não pelo PSD como consta, erradamente, nalgumas fontes 

consultadas e que a própria teve ocasião de corrigir no decurso desta 

investigação).  

Em 2009, eis que surge a terceira mulher como Presidente de uma 

Junta no Faial: Ana Paula Oliveira (PS), a mais resistente de sempre, 

atendendo a que está a terminar o seu terceiro mandato consecutivo à 

frente da Junta de Freguesia do Capelo.  

Em 2013, Maria Alice Menezes da Rosa (PSD) foi a mais votada 

para a Junta de Freguesia da Matriz; e nas últimas eleições, em 2017, 

surge uma cara nova no xadrez do Poder Local faialense: Leónia Maria 

Garcia de Melo, à frente da Junta de Freguesia da Feteira. 

Actualmente, o Faial conta, assim, com duas mulheres eleitas para 

a presidência de Juntas de Freguesia: Ana Paula Oliveira, no Capelo, no 

cargo há 12 anos; e Leónia Melo, uma estreante nestas lides, a concluir o 

seu mandato de quatro anos em Outubro próximo, na Feteira. 

Bruna Gomes (PSD) encontra-se a concluir o mandato como 

Presidente da Junta de Freguesia das Angústias, na sequência do 

falecimento do Presidente, José Fernando Bagaço, em Janeiro deste ano 

(2021). 
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E se olharmos para a composição das várias Juntas de Freguesia ao 

longo dos anos na ilha do Faial, encontramos na década de 80, Nisa Lopes 

Silva, que assumiu a presidência da Junta da Feteira entre Outubro de 

1982 e Janeiro de 1983. 

Contrariamente ao que tem acontecido nas Juntas, se analisarmos 

as várias Assembleias de Freguesia desde 1976 até à actualidade, a 

proliferação feminina é destacadamente expressiva, não só na Presidência 

deste órgão consultivo como na sua composição. Porém, tal só começa a 

ser uma realidade com significado a partir dos anos 90. 

Se procurarmos razões para esta falta de representatividade 

feminina no Poder Local nos Açores, o factor demográfico não pode ser 

apontado como uma causa directa, já que a freguesia do Capelo, na ilha 

do Faial, que integra o conjunto das 34 freguesias açorianas com menos 

de 500 habitantes (de acordo os Censos de 2011, o elenco populacional 

situa-se nas 486 pessoas) é a única no Faial que teve uma presidente de 

Junta ao longo de três mandatos (consecutivos). E a Graciosa, uma ilha 

com apenas quatro freguesias e cerca de 4.400 habitantes (também de 

acordo com os Censos de 2011), teve a primeira Presidente de Câmara 

dos Açores, que fez dois mandatos consecutivos: em 1982 e em 1985.  
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Presidentes de Junta do Faial (passado e presente) 

falam das suas motivações 

 

Analisando as entrevistas realizadas e os testemunhos dados pelas 

antigas e actuais Presidentes de Junta de Freguesia do Faial para este 

trabalho em concreto, conseguimos perceber que as mulheres detentoras 

de cargos políticos exercem normalmente as suas funções, conseguindo 

gerir toda a sua agenda política em equilíbrio com a agenda pessoal e 

familiar (todas são mães), o que implica uma rigorosa e adequada gestão 

de tempo e sem dúvida uma sobrecarga de trabalho.  

De acordo com aquilo que é defendido por alguns cientistas, as 

mulheres não vão para a política por desejo de poder, mas, sim, por desejo 

de intervenção na sociedade. Essa visão vai de encontro ao que pudemos 

constatar num dos passos deste projecto. Realizar um trabalho de 

proximidade por forma a contribuir para a valorização da freguesia e o 

bem-estar de quem nela reside e a visita, é a razão principal que levou as 

mulheres do Faial a candidatarem-se, longe das ambições políticas 

usualmente demonstradas pelo sexo oposto. Todas referiram a vontade de 

fazer mais e melhor, aspirando ter mais tempo e meios para tal. E aqui já 

é bastante ponderada a eventualidade de Presidentes de Junta a tempo 

inteiro ou, então, a lei prever tempo adicional para o desempenho do 

cargo.  

Todas são a favor da competência e não da questão de género na 

liderança de cargos, concordando que a sensibilidade, embora não seja um 
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apanágio exclusivo das mulheres, ajuda bastante. Contudo, não é essa a 

tónica dominante.  

 O facto de algumas já terem um papel social activo na comunidade, 

desempenhando cargos voluntários dentro do associativismo, teve 

influência directa nesta tomada de decisão pública. 

Apesar de num ou noutro aspecto, as entrevistadas terem sentido no 

seu percurso inicial alguma retracção por parte de alguns elementos do 

sexo masculino, de uma maneira geral não se sentiram discriminadas por 

serem mulheres. Pelo contrário: algumas até foram tratadas com uma 

atenção especial tanto dentro como fora da Junta. 

O facto de a Câmara ser de uma cor política diferente levou a que 

nalgumas situações não tenha havido um tratamento tão igualitário e 

equitativo, sendo notada a pouca atenção dada às Juntas de Freguesia pela 

Comunicação Social.  

Todas são unânimes em afirmar que ainda há muito a fazer para que 

possa existir uma maior participação feminina na política, sendo 

obrigatório sensibilizar as mulheres para esta mesma participação, já que 

elas representam mais de metade da população do país.  

 

As mulheres acrescentam valor à política 

 

Mesmo que as estatísticas sejam reveladoras da fraca 

representatividade feminina em cargos de liderança política, a verdade é 

que é reconhecido o trabalho de excelência levado a cabo pelas mulheres. 
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António Guterres, Secretário-Geral da ONU, defende que “a 

participação das mulheres melhora as instituições” e que “as mulheres no 

governo impulsionam o progresso social e mudanças significativas na 

vida das pessoas”, sendo “mais propensas a advogar investimentos na 

Educação e na Saúde e procura de consensos entre as partes”.  

E isso nota-se nos parlamentos de todo o mundo, em que a presença das 

mulheres está fortemente relacionada com a inovação e o investimento em 

Saúde e em Educação, não sendo por acaso que os governos que estão a 

redefinir o seu sucesso económico, com a inclusão do bem-estar e da 

sustentabilidade, são liderados por mulheres.  

Ramalho Eanes, ex-Presidente da República Portuguesa, lembra 

que a “participação das mulheres não só é positiva como importante”, 

sublinhando que o facto de o acesso às funções políticas ser mais “aberto 

aos homens”, “facilita o aparecimento de homens com menos qualidade” 

para o desempenho dos desafios que têm pela frente. Para este antigo 

chefe de Estado, “muitos homens que participaram nos sucessivos 

governos em Portugal mostraram ter tido pouca qualidade enquanto as 

mulheres foram, quase sempre, governantes de grande qualidade”.  

Para a Presidente do Comité das Nações Unidas para a Eliminação 

da Discriminação contra as Mulheres, “a liderança e a participação das 

mulheres em assuntos políticos é um elemento chave da democracia e um 

pré-requisito para conseguirmos o desenvolvimento sustentável”. 

A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa 

Monteiro, frisa que “são as mulheres que levam as suas comunidades para 

a frente”. 
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Conclusões 

 

Depois de tudo o que foi explanado, chega-se à triste conclusão de 

que em todo o mundo a situação das mulheres é pior do que a dos homens 

pelo simples facto de serem mulheres e que a igualdade de género é, 

fundamentalmente, uma questão de poder, alicerçada em séculos de 

discriminação e de poder patriarcal, profundamente enraizado.  

Dos governos aos conselhos de administração, passando pelo poder 

político e até às prestigiantes cerimónias que premeiam o talento, as 

mulheres continuam a ser excluídas das posições de topo. As líderes e 

figuras públicas enfrentam assédio, ameaças e abusos, tanto na ‘internet’ 

como na vida real.  

Até os dados, supostamente imparciais, que servem para a tomada 

de decisões em questões tão diversas como o planeamento urbano ou o 

teste de medicamentos, baseiam-se frequentemente nos homens. Os 

homens são tidos como a regra e as mulheres são a excepção.  

As mulheres também têm de enfrentar séculos de misoginia e de 

impedimentos às suas realizações. São ridicularizadas, acusadas de serem 

histéricas ou hormonais, frequentemente julgadas pela aparência e sujeitas 

a infinitos mitos e tabus sobre as funções naturais dos seus corpos. Todos 

os dias são confrontadas com sexismo, condescendência masculina e 

acusações de vitimização. 

“Se queremos alcançar uma globalização justa, que funcione para 

todos, é necessário basear as nossas políticas em estatísticas que tenham 
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em consideração o contributo real das mulheres”, advoga António 

Guterres, alertando que “é hora de parar de tentar mudar as mulheres e 

começar a mudar os sistemas que as impedem de alcançar o seu 

potencial”. 

Mas o caminho para a verdadeira igualdade de género afigura-se 

ainda longo, se tivermos em conta que nos parlamentos de todo o mundo 

as mulheres são superadas em número, numa média de 3 para 1, e que as 

mulheres ainda só representam cerca de 8% dos chefes de Estado e 6% 

dos chefes de governo de todo o mundo.  
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Capítulo 2 
 

Entrevistas e testemunhos das antigas e 

actuais Presidentes de Junta de Freguesia 

(eleitas) do Faial 

 

Alda Brito e Melo - Presidente da Junta de Freguesia 

da Praia do Almoxarife em 1976:  

 

“[Ser Presidente de Junta] é um trabalho de proximidade 

que exige ser desenvolvido com motivação, espírito de 

entrega e sentido de realização” 
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Entrevista a Alda Brito e Melo, que foi a primeira 

Presidente de Junta dos Açores e da ilha do Faial, entre 1976 

e 1979, concretamente da Junta de Freguesia da Praia do 

Almoxarife.  

 

- Porque razão aceitou encabeçar a lista para a Junta de Freguesia da 

Praia do Almoxarife no ano de 1976? 

- O movimento democrático pós 25 de Abril permitiu uma participação 

activa dos cidadãos na vida política, motivando um empenho por parte das 

pessoas de variados sectores profissionais, para se candidatarem aos 

diferentes cargos. Neste contexto, o meu marido foi convidado a 

encabeçar a lista para a Assembleia Municipal da Horta, o que foi um 

factor de motivação para eu aceitar o convite que, em simultâneo, me foi 

formulado para a Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife, onde nessa 

altura residíamos. 

 

- O facto de ser a única mulher na Junta não a intimidou? 

- Essa questão na verdade não se me colocou. No momento em que foi 

formulado o convite e apresentada a lista, com a qual concordei 

inteiramente, não constituiu qualquer motivo de hesitação o facto de ser a 

única mulher. 
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- Como foi a aceitação por parte dos restantes elementos? 

- Eu e os restantes elementos da lista já nos conhecíamos anteriormente, 

havendo entre todos um bom relacionamento. No exercício das funções 

autárquicas estávamos todos em perfeita sintonia; nunca dei conta de 

qualquer reserva pelo facto de ser a única mulher, tendo sido possível 

desenvolver um trabalho em estreita colaboração. 

 

- Qual o balanço que faz desse mandato? Conseguiu cumprir o seu 

programa? 

- Considero que, para mim, foi proveitoso ter passado pela Junta de 

Freguesia, assumindo o cargo de Presidente entre os anos de 1976 e 1979. 

O facto de, por inerência de funções, ter sido também membro da 

Assembleia Municipal da Horta, permitiu, ao desempenhar uma função 

activa na vida política, perceber como se articulavam os diferentes níveis 

do poder autárquico. 

Penso que o balanço final do mandato foi positivo e que o programa 

a que nos propusemos foi cumprido. Para além de intervenções pontuais 

em espaços públicos e arruamentos, permito-me destacar, nomeadamente: 

• O trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia ao nível do 

recenseamento eleitoral; 

• As diligências promovidas no sentido de se alcançar o objectivo 

da construção de um edifício para a Escola de Primeiro Ciclo na 

Freguesia, tendo em vista a substituição do funcionamento das 

actividades lectivas nos Impérios do Espírito Santo;  
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•  O empenho colocado na valorização da área adjacente à praia, 

que posteriormente deu origem ao actual traçado da Avenida 

Unânime Praiense, trazendo outra dinâmica à freguesia. 

 

- Considera que teve dificuldades acrescidas pelo facto de ser mulher 

ou essa situação não se colocou? 

- Não sendo tarefa fácil, na altura, o desempenho do cargo, considero que 

não tive dificuldades acrescidas pelo facto de ser mulher, em grande 

medida porque a profissão que desempenhava, enquanto professora, 

proporcionou-me grande parte das competências necessárias.  

Gostaria de salientar todo o apoio dos restantes membros da Junta, 

em particular o trabalho do Secretário e, de forma muito especial, todo o 

apoio do Presidente da Câmara Municipal da Horta. 

 

- Havia meios (financeiros, estruturais, etc.,) ou viviam-se tempos 

difíceis? 

- Meios estruturais, não existiam. A Junta não tinha sede própria, 

funcionando num espaço exíguo e desconfortável, cedido a título 

provisório, com o equipamento mínimo, diria mesmo insuficiente. Os 

meios financeiros eram bastante limitados. O orçamento da Junta de 

Freguesia era muito reduzido, permitindo apenas pequenas intervenções. 

Todo o trabalho da Junta era desenvolvido em estreita colaboração e com 

o apoio de outros serviços, nomeadamente a Câmara Municipal da Horta. 
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- Nessa altura já era casada? Foi fácil conciliar a vida familiar com 

este cargo político? 

- Nessa altura era casada e tinha duas filhas, sendo uma bebé. Nem sempre 

foi fácil conciliar a vida familiar com a disponibilidade exigida para 

exercer o cargo, sendo uma boa parte da actividade autárquica realizada 

ao fim-de-semana.  

 

- Contou com o apoio da família? 

- Foi fundamental o apoio da família, havendo colaboração entre todos 

por forma a articular as tarefas familiares com a profissão e as 

responsabilidades que o cargo implicava, encontrando-se estratégias para 

superar as dificuldades. 

 

- Foi convidada a recandidatar-se? Ponderou? 

- Empenhei-me em dar a minha colaboração naquele mandato, não tendo 

colocado a opção de me recandidatar. 

 

- Foi convidada para outros cargos? Quais? 

- Sim. Fui convidada noutras ocasiões, em que por motivos justificados 

não me pude disponibilizar. Contudo, aceitei o convite para integrar uma 

lista para a Câmara Municipal da Horta, encabeçada por Ricardo Madruga 

da Costa e, no seguimento do resultado das eleições, assumi o cargo de 

Vereadora no período entre Outubro de 1991 e Dezembro de 1993. 

Por indicação da Assembleia Municipal, na qualidade de munícipe, fiz 

parte do Conselho Municipal de Segurança da Horta. Mais recentemente, 
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e a convite do actual Presidente da Câmara, passei a integrar a Comissão 

Municipal de Toponímia para o presente mandato daquele Executivo. 

 

- Gostaria de voltar a ser Presidente da Junta de Freguesia na 

actualidade? Pensa que poderia ser mais fácil? A sua experiência 

seria agora uma mais-valia? 

- Não voltei a colocar essa hipótese e está fora dos meus objectivos 

actualmente. No contexto actual, embora pudesse contar com a 

experiência anterior e melhores condições de trabalho, os desafios seriam 

outros, o que implicaria um trabalho muito diferente. 

 

- Para si, o que representa um Presidente de Junta? 

- Entendo que o Presidente de Junta é a ligação entre a Freguesia e os 

restantes órgãos do Município. Deve actuar por forma a que aquilo que 

constitui problema na freguesia possa ser resolvido pelas entidades 

competentes. É um trabalho de proximidade que exige ser desenvolvido 

com motivação, espírito de entrega e sentido de realização, contribuindo 

para a valorização da freguesia e bem-estar de quem nela reside e a visita. 
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- Na sua opinião, quais as razões para que a participação feminina na 

política continue a ser tão pouco expressiva? Foi necessário 

estabelecer quotas. A “culpa” é dos homens ou as mulheres não se 

sentem preparadas, apesar de, estatisticamente, a percentagem de 

mulheres com formação universitária ser muito superior à dos 

homens? 

- A participação feminina na política é pouco expressiva, tal como é 

também no movimento associativo. Não se trata de falta de formação ou 

preparação, e o estabelecimento de quotas não altera a situação. Numa 

sociedade democrática, em que se defendem as mesmas oportunidades 

para homens e mulheres, seria desejável que a motivação para o 

desempenho de cargos políticos fosse idêntica ao empenho no exercício 

de cargos profissionais, o que na prática não acontece. 

Pese embora as grandes modificações sociais, por um lado parece manter-

se o modelo em que as opções dos dirigentes eram maioritariamente 

masculinas, por outro lado as mulheres foram desenvolvendo estilos de 

vida diferentes, definindo interesses que nem sempre colocam em 

destaque a ocupação de cargos políticos. 

 

- É possível ser política, mãe, esposa e profissional em simultâneo ou 

há que fazer opções? 

- É perfeitamente possível conciliar uma vida familiar e uma actividade 

sócio-profissional bastante diversificada, de acordo com os objectivos a 

que nos propomos, quer no plano individual, quer no plano social. No 
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entanto, há que fazer opções, essas sim na gestão do tempo e definição de 

prioridades. 

 

Currículo sucinto 

Alda Maria Conde Fontes de Brito e Melo é natural da freguesia 

da Feteira, concelho da Horta, ilha do Faial, sendo licenciada em 

Geografia pela Universidade de Lisboa. 

Foi professora eventual do Colégio de Santo António, da Escola 

Preparatória Cristóvão Falcão (Portalegre); professora eventual, estagiária 

e agregada do Liceu Nacional da Horta; professora efectiva do Liceu 

Nacional de Angra do Heroísmo, da Escola Secundária da Horta, actual 

Escola Secundária Manuel de Arriaga, na qual também desempenhou o 

cargo de Presidente do Conselho Directivo; professora, em regime de 

acumulação, da Escola do Magistério Primário da Horta e da Escola 

Profissional da Horta. 

Foi Presidente da Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife, Vogal 

da Assembleia Municipal da Horta, Vereadora da Câmara Municipal da 

Horta e Membro do Conselho Municipal de Segurança da Horta, sendo 

actualmente Membro da Comissão Municipal de Toponímia. 
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Adélia Goulart:  

 

“Se durante o meu mandato houve alguma descriminação 

pelo facto de ser mulher, devo dizer que foi uma 

descriminação positiva” 
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Testemunho de Adélia Goulart, que foi Presidente da Junta de 

Freguesia da Conceição, como Independente, pelo Partido Socialista 

(PS) no mandato de 1989/1993.  

 

“Em 1989, para grande surpresa minha, fui eleita Presidente da 

Junta de Freguesia da Conceição. Algum tempo antes, um amigo do PS 

tinha-me convencido a participar, como Independente nas listas do seu 

Partido, alegando que era um favor que lhe fazia sem consequências para 

mim, pois não tinha hipótese de ser eleita. Além da sua palavra, o facto de 

não ter feito campanha e de residir na freguesia há pouco tempo deixaram-

me tranquila quanto à possibilidade de aceder a um cargo de que 

desconhecia tudo. No dia das eleições, à medida que os resultados foram 

saindo, fui-me encolhendo na cadeira e, ao mesmo tempo, com a cabeça 

a cem à hora, delineando uma estratégia de abordagem à possível nova e 

inesperada situação. Para mim, era inadmissível assumir um cargo para o 

qual não estava preparada. 

   Nunca considerei a actividade autárquica como uma actividade 

política, mas como uma investidura em serviço público, privilegiada pela 

proximidade com os cidadãos. Restava-me saber se os meus futuros 

colaboradores (Fernando Capela, Secretário e amigo de infância, e 

Manuel Moniz, Tesoureiro) pensavam da mesma maneira. Em pouco 

tempo tive a confirmação disso e o nosso entendimento durou do princípio 

ao fim do mandato: procurámos sempre estar a par dos problemas dos 

habitantes da freguesia, adequando a nossa acção à solução dos mesmos. 

O primeiro passo neste sentido foi percorrer a freguesia, casa a casa, 
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durante vários fins-de-semana. Vimos e ouvimos, e preparámos um 

dossier detalhado sobre as graves carências do parque habitacional, área 

que definiu posteriormente a nossa linha de acção. Na altura, as Juntas de 

Freguesia não tinham poder de execução, eram órgãos de pressão junto de 

outras entidades, a começar pela Câmara Municipal, pelo que demos a 

conhecer ao Presidente da Câmara, em visita guiada, a realidade 

constatada: havia pessoas ainda sem água canalizada, tectos e telhados em 

péssimo estado, muitas habitações sem casa de banho. Definíramos 

também prioridades tendo em conta a situação económica de cada 

agregado familiar, informação que obtivéramos da Segurança Social. O 

resultado desta diligência foi escasso: a Câmara cedeu a algumas pessoas 

telhas e cimento, em regime de administração directa. As eleições já 

estavam ganhas… Só quando o Secretário Regional da Habitação e Obras 

Públicas visitou o Faial para se inteirar das dificuldades das Juntas de 

Freguesia foi possível resolver todos os casos pendentes. Devo salientar 

aqui a preciosa colaboração do meu marido que, comigo, durante várias 

noites, organizou, em computador, um dossier com os dados recolhidos, 

acrescidos da respectiva orçamentação. Creio que foi este trabalho, claro 

e exaustivo, que levou o Secretário a disponibilizar-nos por inteiro a verba 

orçamentada. E ele era do PSD…   

   Um outro problema nevrálgico da freguesia era o estado do leito 

da ribeira, que atravessa igualmente a freguesia dos Flamengos. Em 

conjunto com o Presidente da Junta daquela freguesia, discutimos o 

problema e chegámos à conclusão de que, para alterar o comportamento 

dos adultos, que faziam da ribeira um aterro sanitário, deveríamos em 
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primeira mão, sensibilizar as crianças que, depois, exerceriam uma 

pressão eficaz junto dos familiares. Assim nasceu a campanha “Ribeira 

Limpa, Ribeira Viva”. Durante um ano, todas as escolas do Primeiro 

Ciclo, alunos e professores, desenvolveram um trabalho de limpeza (a 

possível…) tanto do leito como da foz da ribeira e, em contexto de sala de 

aula, foram fazendo desenhos para ilustrar a sua experiência. A Secretaria 

Regional do Ambiente também participou, fornecendo às escolas 

materiais de desenho e pintura. No dia um de Junho, Dia Mundial da 

Criança, todos os trabalhos realizados foram expostos na Junta de 

Freguesia da Conceição. Os “monos”, como fogões, frigoríficos, serras 

industriais, foram aos poucos, desaparecendo do leito da ribeira… 

   Se durante o meu mandato houve alguma descriminação pelo 

facto de ser mulher, devo dizer que foi uma descriminação positiva, 

pautada pela delicadeza e pela solicitude, tanto por parte dos meus 

colaboradores mais próximos, incluindo os membros da Assembleia de 

Freguesia (cujo Presidente era também uma mulher, Lídia Pombo) como 

por parte da população, entidades e empresas com quem me foi dado lidar. 

Se fosse homem, talvez não tivesse sido tão bem tratada… 

   Quanto à questão das quotas, continuo dividida. Preferia que 

fosse o mérito, e não o género, a determinar o acesso a certos cargos, mas 

reconheço que as quotas podem ser um empurrão necessário… Isto 

porque, para além das condições ainda desiguais à partida (acréscimo de 

trabalho, decréscimo de salário) em relação ao homem, a própria mulher 

foi induzida ao longo dos tempos a não se reconhecer em postos de chefia, 

a preferir a colaboração ao poder, a sentir-se desconfortável com a 
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exposição pública… Estou convencida de que, felizmente, a nova geração 

está a dar passos largos no sentido da equidade de género. Mas enquanto 

os papéis em casa e no emprego não forem idênticos, o acesso das 

mulheres a cargos de liderança será sempre minoritário”. 

 

Currículo sucinto 

Adélia Maria Martins Goulart nasceu na cidade da Horta a 

16/02/1947, sendo filha de António Sebastião Goulart e de Maria Ester 

Martins Goulart. Depois de concluir o Ensino Secundário no então Liceu 

Nacional da Horta, em 1963, fixou-se em Lisboa, onde se licenciou em 

Filologia Românica. No período universitário, fez teatro de bairro e 

integrou o Grupo Cénico do Instituto Superior Técnico durante três anos. 

Entre 1969 e 1971, leccionou no Externato Pedro Álvares Cabral, no 

Externato de Odivelas e na Escola Industrial Afonso Domingues. Em 

1972 entrou para o então Centro de Estudos Filológicos (hoje Centro de 

Linguística da Universidade de Lisboa) como investigadora linguística, 

no âmbito do projecto do Português Fundamental, orientado pelo 

Professor Lindley Cintra. Em 1973, casou com João Cláudio Cabrita de 

Oliveira e Costa e em 1975, a convite da República Popular da China, 

deslocou-se com o marido para aquele país onde foi ensinar Português. Aí 

permaneceu cinco anos, tendo formado tradutores para o lançamento da 

versão portuguesa de duas revistas que divulgavam a realidade daquele 

país no estrangeiro: “Pequim Informa” e “China em Construção”. Um dos 

seus alunos, a quem Camões tocou profundamente, traduziu “Os 
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Lusíadas” para chinês e o texto foi publicado na China com o título “O 

Canto dos Lusitanos”. O seu único filho nasceu em Pequim, em 1977. Em 

1980 regressou à Horta, onde. foi docente da Escola Secundária Manuel 

de Arriaga até à sua reforma, em 2010.  Paralelamente, desenvolveu 

algum trabalho comunitário, primeiro como Presidente da Junta de 

Freguesia da Conceição, como Independente pelo PS, depois como 

deputada municipal (dois anos como Independente pelo PS, oito anos 

como apoiante da CDU). 
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Alice Menezes:  

 

“Ser Presidente de Junta permitiu-me trabalhar na área 

social e contribuir para a minha Freguesia” 

 

 

 

 

 

Alice Menezes da Rosa, Presidente da Junta de Freguesia da Matriz 

pelo PSD, no mandato de 2013/2017 
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O gosto pela área social levou Alice Menezes da Rosa a formar 

e encabeçar uma lista pelo Partido Social Democrata (PSD) para a 

Junta de Freguesia da Matriz no mandato de 2013/2017 e o balanço 

foi positivo, mesmo com a particularidade de ter sido um elenco 

tripartido, o que obrigou a muitos consensos. Para esta Antropóloga, 

acima de tudo estão as pessoas e a vontade que tem de dar de si e do 

seu tempo à causa pública mantém-se, existindo projectos nesse 

sentido. Embora prefira olhar para o mérito pessoal e não para o 

género, concorda que ainda persistem muitos estereótipos sobre a 

condição e o desempenho feminino. E se dúvidas houvesse, basta dizer 

que as mulheres trabalham em média mais duas horas por dia, o que 

perfaz 56 horas semanais. 

 

“A área social é a minha paixão de eleição, pelo que a formação em 

Antropologia vai precisamente nesse sentido. Depois da participação mais 

activa materializada no associativismo, pensei que a minha actuação 

poderia sair um pouco dessa esfera no sentido de dar o meu contributo à 

causa pública por considerar que todos temos uma missão. E a minha 

missão, até como complemento de vida, seria dar um pouco de mim à 

comunidade onde me insiro. Como tal, a Junta de Freguesia da Matriz 

surge nesta linha de raciocínio: se pudesse dar um pouco de mim e à causa 

pública seria exactamente à freguesia que me viu nascer, onde resido e 

pela qual nutro um amor muito profundo, quase uma relação umbilical, 

digamos assim. Portanto, propus-me a esse desafio sabendo que era capaz 

de desempenhar estas funções.  



Pág. 49 
 

Capítulo 2  
   

 

 
 

 

A participação da mulher na esfera política (…) é qualificadora da 

democracia e promotora do desenvolvimento comunitário estável  

 

A iniciativa de me envolver mais a nível da comunidade e através 

do poder político – neste caso, numa Junta de Freguesia – partiu de mim. 

E porquê? Porque é o órgão de poder mais próximo dos cidadãos e já que 

eu queria dar o meu contributo à comunidade então teria de ser na primeira 

instância do poder e de uma forma que se relacionasse com as pessoas que 

me dizem mais, permitindo a minha ligação à área social, a minha paixão. 

Esta relação de proximidade para mim foi determinante e depois como 

sabia que era o último mandato do Presidente da altura achei que cairia 

muito bem e auto-propus-me. A minha participação activa na política 

começou em 2012, quando integrei a lista às Regionais por convite do Dr. 

Jorge Costa Pereira. 

Após algum tempo de ponderação, decidi avançar em 2013 e o 

passo seguinte foi reunir uma equipa. A minha ideia era ter uma lista que 

seria tão mais forte quanto mais abrangente fosse. E então desde o jovem 

ao reformado, que poderia dar algum do seu tempo à comunidade, foi tudo 

pensado. A minha lista tinha representantes de todos os sectores 

económicos, incluindo muitas mulheres. A representatividade estava 

muito bem assegurada, até porque em 2013 a percentagem de mulheres 

no Poder Local a nível nacional era apenas e ainda de 26,6%, o que é 

revelador quando se fala da representação no feminino. Assumo que tive 

em conta este facto na constituição da lista, tanto é que a Presidente da 
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Assembleia de Freguesia também foi uma mulher. Não me foco nas 

questões feministas, mas orgulho-me de ter trabalhado a igualdade de 

género, que é muito discutível. O bom seria que hoje em dia já não se 

falasse na igualdade de género, pois era sinal de que este assunto já estava 

sistematizado. A participação da mulher na esfera política pode ser 

considerada – e isto não é um pretensiosismo, mas, sim, uma verificação 

factual – como qualificadora da democracia e promotora do 

desenvolvimento comunitário estável.  

 

Sei que persistem algumas barreiras (…) e isso também tem muito a 

ver com a formação da pessoa (...) 

 

Não foi por ser mulher nem por ter uma lista com uma grande 

representação feminina que me candidatei à Junta, mas pelas razões já 

referidas. Nunca teve subjacente a ideia de que por ser mulher não deveria 

candidatar-me ou que por ser mulher iria fazer um melhor ou pior trabalho 

do que um homem. Nada disso. Mas a verdade é que ainda temos uma 

sociedade muito estereotipada a este nível. No início senti claramente em 

dois ou três momentos da minha actuação enquanto Presidente de Junta 

que o facto de ser mulher estava a ser uma barreira, mas rapidamente tudo 

se diluiu e depois entre pares já era perfeitamente normal.  

Quando falamos em contextos sociais muito específicos como são 

os bairros sociais, evidentemente que têm uma dinâmica muito própria. E 

nesses ambientes ainda existe uma ideia muito masculina de alguns papéis 

sociais. Nas primeiras incursões a um aglomerado dessa natureza notei 
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alguma resistência, que rapidamente foi ultrapassada. Pode até nem ter 

sido pelo facto de ser mulher, mas apenas por não conhecerem a pessoa 

com quem estavam a lidar de novo. Foram duas situações distintas e a 

partir daí nunca mais senti tratamento diferente por ser mulher. 

As questões de género não podem nem devem ser determinadoras 

de nada. Penso que quando as pessoas estão a trabalhar ao serviço da causa 

pública e da “coisa” pública como se diz, o objectivo basilar desta relação 

institucional tem a haver com a promoção do desenvolvimento social e 

cívico, no meu caso da freguesia, sempre visando a melhoria das 

condições de vida daqueles que ali habitam. E a relação institucional, seja 

com homens ou com mulheres, hoje em dia já não é (ou não deveria ser) 

pensada nessa base. A minha leitura não é essa. Contudo, sei que 

persistem algumas barreiras mais morais ou menos morais, além de que 

isso depois também tem muito a ver com a formação da pessoa, com as 

interpretações e com as percepções que cada um tem.  

 

Talvez se a Junta fosse da mesma cor partidária da Câmara poderia 

ter havido outra abertura (...) 

 

Nem sempre é fácil trabalhar com outras entidades, mas eu não 

encontrei grandes entraves a esse nível. Ocasionalmente senti alguma 

dificuldade pelo facto de a Matriz ser de uma cor política diferente da 

Câmara e sei que outras Juntas se queixavam do mesmo. Havia, por vezes, 

algum tratamento não tão igualitário ou tão equitativo. Talvez se a Junta 

fosse da mesma cor partidária da Câmara poderia ter havido outra abertura 
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e o facilitador tinha sido, na sua essência, muito mais eficaz. As 

instituições entre si têm de ser facilitadoras e nem sempre se sente isso.  

Ao nível da Câmara Municipal há uma relação muito específica 

com a Junta da Matriz, uma vez que ambas funcionam no mesmo edifício 

e muitas vezes até quase se confundem em termos administrativos. Não 

chega a haver uma mistura, mas, paralelamente a outras freguesias que 

têm um edifício próprio, na Matriz há especificidades que se confundem 

muito com o Município. Até ao nível do espaço urbano em que a gestão 

da freguesia se divide pelas duas entidades. Contudo, enquanto presidi à 

Junta de Freguesia da Matriz tínhamos por princípio o respeito pelas 

relações institucionais.  

 

Não preciso de reconhecimentos públicos. O que conta para mim são 

as pessoas 

 

Tive por norma um hábito de trabalho que não passava por qualquer 

favorecimento a quem quer que fosse.  

A nossa postura foi no sentido de fomentar a sinergia de forças entre 

várias instituições para tratar do mesmo assunto. E neste sentido, no 

âmbito social consegui muitas vezes articular esforços com outras 

instituições para ajudar um agregado familiar ou uma pessoa. Isso foi 

muito bem conseguido!  

Sempre pensei para comigo: “Se eu acabar estes quatro anos de 

mandato sabendo que ajudei uma pessoa, já me sinto realizada”. Ajudou-

se muita gente, mas sempre pela calada e com o apoio de outras 
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instituições. Não foi preciso recorrer ao cimento. Sinto-me reconhecida 

pelo trabalho que a Junta fez, o qual em muitos casos não é invisível, mas 

contribuiu decisivamente para melhorar as condições de vida de várias 

pessoas. Não preciso de reconhecimentos públicos. O que conta para mim 

são as pessoas. Depois de ter completado o meu mandato, o que aconteceu 

em 2017, esta é a primeira vez que digo isto publicamente.  

 

Gostava de ter feito muito mais! 

 

A minha missão passa por dar de mim e do meu tempo à 

comunidade e às associações em que estou envolvida, pelo que a minha 

consciência está tranquila em relação ao que faço e às decisões que tomo. 

A nossa vida é feita de escolhas e as minhas são sempre ponderadas, 

tentando fazer o meu melhor sem me isentar de erros.  

Gostava de ter feito muito mais! E um orçamento maior teria 

permitido ir mais longe! Além do orçamento ser limitativo, para se fazer 

algo com maior envergadura tem de se fasear num, dois, três anos, pelo 

que um mandato acaba por ser insuficiente.  

Nunca pensei vir a ganhar, mas a minha postura foi esta: ganhe 

quem ganhar a partir daquele dia vamos trabalhar para a freguesia. Tentei 

sempre cultivar isso.  

O facto de, por escolha dos eleitores, a Matriz ter tido uma Junta tripartida 

fez com que a adaptação tenha sido difícil nos primeiros meses, mas com 

o tempo este modelo funcionou muito bem e guardo boas recordações. Foi 

necessário haver mais consensos e diálogo. Porém, tal faz parte das 
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instituições democráticas e dos órgãos colegiais. Acho que marcámos a 

diferença! Uma junta tripartida não é muito comum, mas toda a força que 

se foi ganhando ao longo do tempo com base nos consensos e 

entendimentos alcançados mostrou à opinião pública que as coisas 

funcionaram. Tenho por princípio, desde muito jovem, que perspectivas e 

pontos de vista diferentes colocados em cima da mesa é que geram 

desenvolvimento e progresso. Para mim, isso não foi motivo de 

constrangimentos nem barreiras, muito pelo contrário.  

Há sempre aspectos que ficam por concluir como é o caso do 

projecto de melhoria para a população que está a ser agora muito bem 

conduzido pelo actual Presidente, o Laurénio Tavares, e que já era uma 

intenção da “minha” Junta só que quatro anos é pouco tempo para 

encontrar enquadramento para o fazer. Estou a referir-me à requalificação 

do Caminho Fundo, uma artéria fundamental para quem quer sair da 

Matriz em direcção aos Flamengos ou à parte alta das Angústias. Havia 

ali uma grande limitação ao tráfego e que agora está a ser solucionada. 

Aquela artéria também representava alguns perigos públicos, 

nomeadamente a fragilidade dos muros, que por estarem um bocado 

inconsistentes a água da chuva poderia ter provocado derrocadas, como 

aliás já aconteceu. Vejo com muito agrado a solução deste caso, que 

constituiu uma preocupação nossa desde a tomada de posse.   
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Muitas vezes senti que as 24 horas do dia não eram suficientes (…) 

 

Assumir a entrada numa lista ou num desafio político considerando 

depois a eleição, exige um razoável investimento pessoal e uma 

indubitável entrega.  

Por defeito histórico penso que as tarefas domésticas ainda estão 

mais adstritas à mulher. Portanto, estaria a negar uma inevitabilidade se 

dissesse que é fácil para uma mulher ser esposa, mãe, profissional e ainda 

estar na vida política. Falando pela minha experiência pessoal, tenho um 

filho portador de deficiência, o que faz com que a exigência seja elevada 

e o desgaste de peso. Penso que se a mulher tiver um marido que participe 

e concorde com toda esta visão, a partilha é outra e este objectivo é muito 

bem conseguido. É verdade que existem mulheres que têm um apoio 

enorme da família que lhes permite estas horas a mais de trabalho, mas 

nem todas contam com essa rectaguarda. A vida profissional, a lida de 

casa, o cuidar dos filhos e ainda estar um bocadinho com eles, porque toda 

a gente sabe que o bom desenvolvimento das crianças depende do 

acompanhamento que é feito por parte dos pais, além de ainda ter de 

trabalhar fora de horas, seja em reuniões, eventos ou outras actividades 

para o sítio onde se candidatou, é muito difícil. Muitas vezes senti que as 

24 horas do dia não eram suficientes, até porque fiz questão de manter 

activo o meu papel nos órgãos sociais de algumas associações.  

Os estudos científicos dizem que em média a mulher trabalha mais 

duas horas por dia do que o homem, o que representa mais 56 horas por 

semana. Não gosto de lhes chamar entraves, mas a verdade é que para a 
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mulher os desafios continuam a ser muito maiores do que para os homens. 

Se houver uma partilha e responsabilidade equitativa de tarefas em casa, 

fora de casa a mulher terá condições para assumir o que tiver de assumir.  

 

(…) se fosse possível estar a tempo inteiro na Junta, os resultados 

seriam outros 

 

Ouvir as pessoas é fundamental tanto nos órgãos de poder como em 

qualquer situação da vida. O saber ouvir é determinante. Ser mulher 

entronca com a sensibilidade necessária neste tipo de cargos. Gosto mais 

de pensar no mérito pessoal e não tanto no âmbito do género, mas sou 

impelida a concordar que a mulher tem uma sensibilidade mais refinada. 

Contudo, também acredito muito no mérito pessoal e acho que alguns 

homens têm igualmente sensibilidade e capacidade para ouvir. E neste 

contexto, o ideal seria os presidentes de Junta terem mais tempo para ouvir 

as necessidades dos seus fregueses. Eu só chegava à Junta a partir das 

17h30, depois de ter saído do trabalho. Evidentemente que era pouco 

tempo, pelo que muitas vezes aproveitava o fim-de-semana para ir dar 

uma volta pela freguesia procurando inteirar-me das situações ao mesmo 

tempo que falava com as pessoas. Naturalmente que se fosse possível estar 

a tempo inteiro na Junta, os resultados seriam outros. Senti muito essa 

necessidade, que foi tema de conversa em diversas situações.  

Quantas vezes é que tive pessoas à porta da minha casa à noite ou 

ao fim-de-semana? As Juntas representam um poder tão próximo, mas tão 

próximo que apesar de haver um horário para atendimento, os fregueses 
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batem à nossa porta, pois muitas vezes o tempo estipulado não permite 

ouvir toda a gente. Penso que dar mais condições aos Presidentes de Junta 

poderia ser visto como um justo reconhecimento pelo trabalho que se 

realiza. E se a freguesia, pela sua dimensão, não justificasse ser a tempo 

inteiro, ao menos que fossem concedidas ao Presidente da Junta mais 

horas para ser, de facto, o órgão de poder de primeira linha com muito 

maior eficácia. Também defendo que poderiam ser dadas mais atribuições 

às Juntas de Freguesia, acompanhadas do respectivo envelope financeiro.  

 

O escrutínio mediático é muito inimigo de quem está na causa pública 

 

Dentro do Poder Local, o Presidente de Junta é o mais importante e 

o menos valorizado e reconhecido. Mas também é muito giro quando as 

pessoas dizem, “o meu Presidente”. Essa identificação é muito 

importante.  

 As pessoas estão desacreditadas e decepcionadas com a política e 

em parte a culpa é da Comunicação Social, porque geralmente só procura 

e noticia o negativo. Para agravar isso, nos últimos dez anos surgiu um 

péssimo conselheiro que são as redes sociais, a que toda a gente tem 

acesso, sendo trabalhadas da pior forma possível. Este tipo de divulgação 

funciona como uma grande desvantagem em relação ao que acontecia há 

30 anos, pois se houvesse uma ‘gaffe’ não corríamos o risco de ela ser 

disseminada. Nos nossos dias, podes ter um mandato de quatro anos 

brilhante, mas basta uma falha ou uma situação descontextualizada para 

manchar todo esse percurso. É a própria Comunicação Social que, muitas 
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vezes, funciona como contra-informação. O escrutínio mediático é muito 

inimigo de quem está na causa pública. Isso afasta muita gente com valor 

que até poderia ter pensado contribuir, mas pensando melhor já não quer 

sujeitar-se. Acredito na existência da ética, mas é muito discutível nos dias 

de hoje. O essencial não está a passar.  

 

(…) à nossa escala, as Juntas de Freguesia são a nossa existência 

 

Falando do tempo em que presidi à Junta da Matriz, a Comunicação 

Social aparecia apenas no Dia da Freguesia ou quando fazíamos a Semana 

da Saúde, o que era pouco. Penso que não seria muito difícil existir um 

programa que retratasse o funcionamento das Juntas de Freguesia dos 

Açores, não com o sentido de vasculhar algum ponto negativo, mas para 

dar a conhecer o trabalho que é feito. Afinal, à nossa escala, as Juntas de 

Freguesia são a nossa existência. Nem é tanto a Câmara. Cada Junta de 

Freguesia tem a sua própria dinâmica, seja ela mais urbana ou menos 

urbana e acho que isso poderia ser mais explorado, até para incutir nos 

mais novos o sentimento de pertença.   

 

(...) às associações sociais quero voltar! 

 

Nunca fui uma pessoa de fechar a porta a nada. Aliás, tudo o que 

aceitei e não aceitei foi sempre muito ponderado. Mas de momento não 

está nos meus horizontes voltar à Junta (ou à política) até porque a Matriz 

é uma freguesia muito urbana e se eu voltasse gostava muito de 
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representar uma Junta de Freguesia rural, mas como pertenço à Matriz 

está fora de questão.  

A nível familiar surgem outras necessidades e exigências, mas às 

associações sociais quero voltar! Quero continuar a contribuir. Fiz parte 

dos Corpos Sociais do “Castelinho”, da Associação de Pais e Amigos dos 

Deficientes da Ilha do Faial (APADIF), dos Bombeiros Voluntários, da 

Associação de Basquetebol e de outras instituições. Enquanto a saúde me 

permitir faço questão de continuar a colaborar na medida do possível e 

daquilo que for entendido por parte de quem estiver a liderar. 

Até há pouco tempo eu tinha uma acção mais visível na APADIF, 

onde me encontrava a desenvolver um projecto, que está a ser 

prosseguido. O meu filho frequenta o Moviment’Arte, uma espécie de 

Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) e como revelei interesse em 

acompanhar, o ex-Presidente da APADIF, o sr. José Fialho, convidou-me 

para ser representante daquela valência. E assim tive a oportunidade de 

desenvolver um projecto em que aqueles adultos pudessem ser 

socialmente úteis. A deficiência é algo ainda muito marginalizado e 

escondido na nossa sociedade. Quer queiramos quer não, um filho 

deficiente é um peso num agregado familiar. A minha ideia era que eles 

sendo socialmente úteis pudessem contribuir para o seu agregado em 

termos financeiros, nem que fosse com uma pequena quantia mensal. E 

criámos uma linha de produtos do Moviment’Arte para eles venderem, o 

que estava a correr bem antes da pandemia. Embora neste momento não 

faça parte dos Órgãos Sociais, espero que o passo seguinte passe por criar 

uma empresa de carácter social em que estes utentes possam desempenhar 
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profissões rotineiras, criando produtos que continuarão a ser postos à 

venda. Penso que se trata de uma questão de justiça social e de algo muito 

gratificante para cada um deles. Temos tido a experiência de ir vender os 

produtos a vários sítios e eles sentem uma felicidade enorme! E isto 

acontece porque se encontram envolvidos desde a preparação da matéria-

prima até ao ponto de venda. Se conseguíssemos criar aqui no Faial essa 

lógica de emprego social ou empreendedorismo social com pessoas 

portadoras de deficiência em que eles pudessem produzir algo, seria 

benéfico para todas as partes. A título de exemplo refiro a possibilidade 

de criarmos uma empresa de lavagem de carros, actividade que eles 

adoram; ou até mesmo ao nível da carpintaria ou da culinária. Tenhamos 

esperança!” 

 

Currículo sucinto 

Maria Alice Menezes da Rosa é natural da freguesia da Matriz, 

ilha do Faial, onde nasceu a 25 de Outubro de 1970. 

É licenciada em Antropologia, tendo frequentado cursos de 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores; de Formação Pessoal e 

Social - Curso de Formação de Professores; e Acções de 

Formação/Sensibilização sobre Deficiência/Reabilitação; Planeamento 

Territorial e Desenvolvimento Sustentado do Ensino da Geografia.  

Foi Coordenadora do Gabinete de Apoio à Formação e Inserção 

Profissional da Escola Profissional da Horta e de cursos do Programa 

REACTIVAR; de acções de Qualificação de Activos; do Curso Intensivo 
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em Hipoterapia; do Curso de Empreendedorismo; e do Curso de 

Secretariado e Administração, entre outros. 

Foi Formadora no Curso de Formação Contínua de Formadores 

(Aperfeiçoamento) realizado pela Escola Profissional da Horta; em 

diversas acções do Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

realizados pela Escola Profissional da Horta; no 1º e 2.º Anos do Curso 

Técnico de Turismo na disciplina de Sociologia da Empresa; no Curso 

Técnico de Serviço Comercial/Promoção Regional na disciplina de 

Antropologia Cultural/Etnologia; no curso de Qualificação Profissional 

“Auxiliares Sócio-Familiares; e ainda professora provisória na Escola 

Básica 2,3 da Horta e na Escola Secundária Geral e Básica Dr. Manuel de 

Arriaga, tendo desempenhado o Cargo de Directora de Turma. 

Foi Membro da Direcção-Geral da Escola Profissional da Horta, 

tendo participado na Auscultação das necessidades de Formação e na 

selecção e recrutamento de formandos e formadores; foi co-Responsável 

pela organização dos Estágios de Formação em Contexto de Trabalho, 

tendo integrado o núcleo de Acompanhamento das Provas de Aptidão 

Profissional. 

Foi Representante da Direcção d´O Castelinho no Conselho 

Pedagógico desta Instituição; desempenhou os cargos de Vogal e 

Secretária da Direcção do Castelinho, Creche e Jardim de Infância; de 

Vogal da Direcção da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da 

Ilha do Faial (APADIF); foi Representante do Castelinho na Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens da Ilha do Faial; 1ª Secretária da Mesa da 

Assembleia-Geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
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da Ilha do Faial; Membro da Comissão do Movimento de Pais da 

APADIF; Presidente da Junta de Freguesia da Matriz; Membro da 

Assembleia Municipal da Horta; e Directora Administrativa da Direcção 

da Associação de Basquete das Ilhas do Faial e Pico. 
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Ana Paula Oliveira: 

 

 “Nunca me senti discriminada por ninguém pelo facto de ser 

mulher” 

 

 

Ana Paula da Silva Oliveira,  

Presidente da Junta de Freguesia do Capelo, pelo PS, 

desde 2009 até 2021 (três mandatos consecutivos) 
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Paula Rodas, nome pelo qual é conhecida, não se vê como uma 

figura pública nem alguma vez ambicionou entrar no mundo da 

política, mas a verdade é que há 12 anos é Presidente da Junta de 

Freguesia do Capelo, sendo mesmo a mulher que há mais tempo está 

nestas funções na ilha do Faial. É, também, a nível Açores, uma das 

que mais mandatos fez no Poder Local. A vontade de recuperar 

tradições e o amor desmedido que tem pelo Capelo levaram-na, como 

Independente mas apoiada pelo Partido Socialista (PS), a formar, por 

iniciativa própria, uma lista para a Junta, em 2009. Sente que deu 

tudo pela sua comunidade e agradece a todos os que trabalharam 

consigo na Junta (e fora desta) com especial destaque para o seu 

“braço direito” desde o primeiro momento: Ilídio Matos. Terminada 

esta missão (em Outubro próximo), o tempo será para recuperar dos 

embates físicos e psicológicos. 

 

Na opinião de alguns, a rebeldia demonstrada em adolescente seria 

impeditiva de ombrear com a responsabilidade de liderar uma Junta. Se a 

isso juntarmos o facto de nunca ter encarado a política como uma opção 

de vida ou de não querer “chatear-se com as pessoas” preferindo, por isso, 

nem responder, facilmente se percebe que alguém pudesse ver ou sequer 

imaginar Paula Rodas nestas andanças. Mas a verdade é que a vontade de 

trabalhar pela freguesia a levou a dar um passo que poucos acreditaram 

que fosse capaz, muito menos ao longo de 12 anos consecutivos.  

“Eu é que me ofereci, em 2009, para organizar e encabeçar uma 

lista para a Junta do Capelo, porque queria recuperar tradições de quando 
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era pequena”, revela, indo mais longe nas explicações: “Sentia que fazia 

falta voltar a aproximar as pessoas e acreditei que era possível reacender 

o entusiasmo, alegria e a partilha de outrora, em que as gentes do Capelo 

se juntavam muito. Encontrei uma equipa que comungava dos mesmos 

ideais e conseguimos alcançar esses objectivos que, com o tempo, 

voltaram a perder-se. 

 

(...) eu gostava era de ser Presidente da Casa do Povo, (…) 

 

O meu pai, António de Sousa Rodas, liderou a Casa do Povo do 

Capelo e talvez por isso eu gostava era de ser Presidente da Casa do Povo, 

mas não posso por ser funcionária desta instituição. Nunca sonhei vir para 

a Junta, mas o facto de ver as coisas que valorizo a desaparecer foi uma 

espécie de chamamento.  

No primeiro mandato éramos duas mulheres na Junta: eu e a Joana 

Rosa (acompanhadas pelo Ilídio). Formámos uma excelente equipa! 

Nesses anos iniciais a Junta não tinha dinheiro, mas sempre honrámos os 

compromissos. Foi difícil, pois naquela altura tínhamos pouca experiência 

e, como tal, tudo era uma conquista. É caso para dizer: éramos pobres, 

mas felizes! Éramos muito novos, eu tinha 33 anos, o Ilídio 31 e a Joana 

24. 

Nesta minha decisão contei sempre com o apoio da família e de 

amigos. 
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Orlando Rosa e João Pedro Garcia: grandes referências na minha 

vida 

 

Quando eu era pequena, o Orlando [Rosa] era uma grande 

referência para mim, porque trabalhava para a Freguesia e fez muito por 

ela. Depois, conheci o João Pedro Garcia que também passou a ser uma 

grande referência. É uma pessoa com muito valor e potencial. Muito 

daquilo que sei hoje aprendi com ele. Uma pessoa até fica motivada só de 

o ouvir falar. Aprende-se muito! 

O João Pedro Garcia foi o grande obreiro do importantíssimo projecto de 

recuperação do Património Baleeiro no Faial. Ele trabalha muito nos 

bastidores e não lhe dão o devido valor. É uma pessoa muito motivadora! 

 

Os últimos quatro anos foram os piores! 

 

Os últimos quatro anos foram os piores! Em Novembro de 2018 

ocorreu a tempestade Diana; em Fevereiro de 2019 a tempestade Killian; 

depois em Outubro de 2019 o furacão Lorenzo; em Janeiro de 2020 

deflagrou o incêndio na igreja e logo a seguir, em Março, surgiu a 

pandemia e por último, em Agosto, houve um incêndio perto da zona do 

Vulcão do Capelinhos, o que tudo junto fez com que esteja a ser um 

mandato muito cansativo.  

A pandemia veio obrigar a um plano de trabalho diferente. Tudo 

tem exigido uma atenção redobrada na reorganização com vista ao 

cumprimento das regras sanitárias. 
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Com o furacão, no Varadouro foi muito complicado! Paralelamente 

aos danos, tivemos de proceder à limpeza de toda esta zona além das 

habitações, tendo contado com a ajuda dos nossos funcionários e da 

população jovem do Capelo. O facto de esta zona balnear ter Bandeira 

Azul – o que é uma realidade desde há 23 anos – leva-nos a dispensar uma 

atenção constante no sentido de podermos cumprir com todos os critérios 

de atribuição da mesma. Estes últimos anos não têm sido fáceis, não só 

pelas grandes intervenções consecutivas devido ao mau tempo (2018 e 

2019), mas também pelo grande esforço na adaptação desta zona às 

normas sanitárias no contexto da pandemia da Covid-19 relativamente à 

época balnear de 2020.  

Para além do Varadouro (piscina, praia e porto velho), a Junta de 

Freguesia tem igualmente a seu cargo a zona balnear do Comprido, um 

dos locais mais procurados pelos banhistas, não só pela sua água límpida 

e fresca, mas também pela beleza envolvente deste local.   

 

Durante os sucessivos mandatos sempre ajudámos aquela instituição, 

[a Igreja] 

 

Uma das grandes mágoas que levo comigo, prende-se com a atitude 

de algumas pessoas que representam a instituição “Igreja”. Na minha 

humilde opinião, nunca souberam separar a política da religião. Veja-se a 

título de exemplo o que se passou ainda este ano, depois do incêndio. 

Estive presente, como representante da Junta de Freguesia do Capelo, na 

Missa em Honra da Padroeira da freguesia, na ocasião da festa de Santana, 
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que se realiza no mês de Julho, a convite do sr. padre Fábio Filipe Silva 

Carvalho. Representei a nossa freguesia com muita honra, principalmente 

orgulhosa pelo trabalho desenvolvido por muitas pessoas e instituições da 

freguesia, e fora dela, que se uniram e ajudaram a reconstruir a nossa 

Igreja. 

Nessa homilia, proferida pelo antigo pároco da freguesia, padre Luís 

Dutra, o mesmo teceu críticas às entidades presentes pelo facto de nunca 

nenhuma delas, ao longo dos tempos, ter ajudado a igreja, e que todo o 

trabalho realizado se devia à comunidade…. É injusto e entristece-me! 

Estas palavras caíram muito mal depois do que a Junta fez aos longos 

destes anos em que a presidi; todo o apoio que demos durante o incêndio 

e após; depois do Governo Regional ter apoiado a cem por cento as obras 

de recuperação decorrentes do incêndio e depois do apoio do Município 

da Horta na preservação do monumento após o incêndio. A Junta sempre 

ajudou de uma forma incondicional sem estar à espera de receber 

louvores, já que aquele património é de todos nós. Por isso, caiu mal num 

dia de festa, perante paroquianos e convidados, termos sido alvo daquelas 

afirmações. Foi muito mau! 

Mas este não foi caso único! Já em 2009, em pleno dia de eleições, 

da primeira vez que concorri, este mesmo senhor disse aos paroquianos 

para votarem com consciência e para não se esquecerem da seta que estava 

voltada para o céu, acrescentando que uma mão fechada nunca tinha dado 

nada a ninguém. É com muita pena que vejo que as pessoas não sabem 

diferenciar as coisas, fazendo uma analogia clara aos símbolos dos dos 

dois maiores partidos do espectro político.  
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Durante os sucessivos mandatos sempre ajudámos aquela 

instituição, desde o apoio dado nas festividades (com a montagem das 

barraquinhas, tendas, colocação dos mastros) até às roças. Até as limpezas 

semanais do templo já fizemos! Executámos obras no adro, no 

estacionamento ao lado da igreja, fizemos um jardim em frente à mesma, 

pelo que sempre contaram connosco. 

Espero que futuramente haja união nesta freguesia, 

independentemente da cor política ou da religião, caso contrário quem 

perde com isso é o Capelo e as suas gentes. 

 

Nós [Junta] sempre arregaçámos as mangas e fomos para o terreno, 

(...)  

 

Nunca cruzámos os braços à espera que viessem fazer o trabalho 

por nós. O que não aceitamos é que as pessoas interpretem ao contrário. 

Nós sempre arregaçámos as mangas e fomos para o terreno, mesmo 

quando o trabalho ou as empreitadas não eram da nossa competência. 

Sempre fizemos uma grande ginástica orçamental e nessa linha 

realizámos muita coisa com a nossa mão. Bastas vezes damos ou usamos 

o nosso próprio material para a Junta não ter que comprar.  

Nestes três mandatos, a Festa do Varadouro sempre constituiu uma 

das actividades mais difíceis, pelo que tivemos que dar muito de nós. 

Começávamos na quarta-feira com o Bilro e a Pesca no porto e só 

acabávamos no domingo. Muitas vezes nem dormíamos na noite de sexta 

para o sábado, porque tínhamos de preparar a Regata de Botes Baleeiros 
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logo pela manhã. Sempre contámos com o apoio das empresas locais, 

instituições da freguesia, amigos e família. Houve sempre muita gente que 

questionou como era possível uma Junta fazer uma festa com a dimensão 

que a do Varadouro alcançou. Posso dizer que foi com muito trabalho e a 

colaboração de todos. 

Muitas pessoas da freguesia nos têm ajudado além de empresas 

particulares e aqui gostava de sublinhar a ajuda que o sr. Alfredo Matos 

nos deu desde o início, mas claro que já ninguém se lembra! Quando 

viemos para a Junta, em 2009, era a ele que recorríamos sempre que 

precisávamos de um saco de cimento, de um parafuso, areia, etc., e não 

havia dinheiro! Era ele quem nos cedia todo este material, o que constituiu 

um apoio muito importante, pois só assim é que conseguimos manter-nos 

à tona durante os primeiros anos. De realçar que ele fazia isto ao mesmo 

tempo que tentava equilibrar a sua empresa. Nunca houve favorecimento 

da Junta pelo facto de ele ser pai do Ilídio, mas sim o contrário! Ele tem-

nos ajudado muito, como, aliás, sempre ajudou a sua Freguesia ao longo 

de toda a vida. Quem o conhece, sabe do que falo… 

 

(...) desde o primeiro mandato que implementámos uma política de 

descentralização do trabalho, dividindo tarefas  

 

A Junta conta com quatro funcionários no total: uma administrativa, 

um encarregado e dois assistentes operacionais, que se encontram ao 

abrigo de programas de emprego, caso contrário não seria possível 

comportar os encargos que os mesmos representam. 
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Como todos temos a nossa vida profissional e pessoal, desde o 

primeiro mandato que implementámos uma política de descentralização 

do trabalho, dividindo tarefas. O Paulo Jorge tem a seu cargo os Botes 

Baleeiros e quando é necessário ir a uma reunião ou assinatura de 

Protocolos, é ele quem avança. O Ilídio Matos é responsável pelo trabalho 

dos assistentes operacionais e obras. Mais do que o meu “braço direito”, 

considero-o tão “Presidente quanto eu”. Muito do nosso sucesso se deve 

a ele. Sem dúvida que ele seria uma excelente pessoa para me substituir, 

pois daria continuidade ao nosso trabalho, mas infelizmente não quer.  

Falando por experiência, o melhor é trabalhar com equipas mistas, 

mas tenho de dizer abertamente que nunca me senti discriminada por 

ninguém pelo facto de ser mulher. E não tenho nada a apontar aos colegas 

das restantes Juntas, independentemente da cor política ou de ser homem 

ou mulher.  

 

(…) nós é que escolhemos vir para a Junta; portanto, temos que saber 

nos desenrascar 

 

Não se pense que por sermos uma Junta da cor da Câmara que 

recebemos mais, somos melhor tratados ou que estamos em primeiro lugar 

quando se trata de apoiar. Nós é que escolhemos vir para a Junta; portanto, 

temos que saber nos desenrascar. E essa tem sido a política seguida por 

mim e pelo Ilídio, os únicos que se mantêm desde o primeiro mandato. Na 

nossa equipa ao longo dos mandatos já tivemos pessoas de outra cor 

partidária nas nossas listas, que alinharam trabalhar connosco, pondo 
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sempre o Capelo em primeiro lugar. Estou certa de que se a Junta fosse 

totalmente independente, sem partidos, seria mais fácil de gerir. 

 

Dei tudo o que pude e sempre trabalhei com o coração 

 

A Freguesia é uma dor de cabeça! Por isso, mesmo que fosse 

possível fazer um quarto mandato à frente da Junta não iria recandidatar-

me. Tem sido muito desgastante. Tenho o telemóvel ligado de dia e de 

noite. Estou a precisar de uma pausa! A Junta trouxe-me muitas 

preocupações e noites mal dormidas. Dei tudo o que pude e sempre 

trabalhei com o coração. Uma das coisas de que mais me orgulho e que 

aprendi desde pequena é no sentido de tratar todas as pessoas da mesma 

maneira. Todos somos iguais, apesar das nossas diferenças.  

Nunca quis ser política nem me vejo como uma figura pública. 

Consegui aguentar tudo isto graças ao apoio da família, amigos, colegas 

e funcionários da Junta de Freguesia…. Houve períodos muito difíceis, 

em que tive de conciliar o meu trabalho, o facto de ter um filho e a doença 

da minha mãe. Mas sempre acreditei que, com amor, tudo acabaria por ser 

ultrapassado. 

 

 

A minha preocupação é não deixar dívidas 

 

Até ao fim deste mandato ainda temos alguns projectos por 

concluir, como a colocação de placas de Boas-Vindas na Freguesia – algo 
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que há muito estava planeado – e preparar a ampliação do cemitério. Não 

vamos conseguir avançar com esta obra, mas deixamos o projecto para 

quem vier a seguir. 

Estamos a finalizar as obras na antiga Escola do Norte Pequeno, 

que vai funcionar como armazém para os Botes Baleeiros e para 

arrumações, o que é imprescindível. Sei que a Secção dos Botes Baleeiros, 

que nos tem dado um grande trabalho, irá manter-se e a próxima equipa 

vai aprender, como aconteceu connosco. 

Vamos adquirir um novo palco através do programa “Prorural+”, 

da Adeliaçor, pois o que temos é muito antigo, sendo o valor da sua 

reparação bastante elevado, pelo que não compensa. A minha 

preocupação é não deixar dívidas. 

Por concretizar fica a ampliação da piscina pequena (das crianças) 

no Varadouro, mas conseguimos aumentar a zona de exposição solar 

nesse local. 

Quanto à obra feita, acho que dispensa apresentações, estando à 

vista de toda a gente.  A chave do sucesso de uma Junta não passa 

meramente pela realização de obras, mas sim por saber manter o que já 

existe... 

Um aspecto muito positivo e que dinamizou imenso o Capelo 

(sempre foi uma das freguesias com maior número de participantes), foi 

o Projecto de Animação Desportiva e Cultural (PADC), da 

responsabilidade da Câmara e do INATEL, cujas Semanas Culturais 

foram importantíssimas para o desenvolvimento do Capelo e de todas as 

freguesias onde se desenrolou.  
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Mulheres ao poder no Capelo 

 

A Junta tem uma ligação muito forte com a Casa do Povo. Sempre 

foi assim e defendo que se deve manter, independentemente de quem 

estiver à frente da Junta, pois se a Casa do Povo fechar portas iremos 

perder um dos grandes pilares da freguesia. 

A carrinha destinada ao transporte escolar é nossa, mas existe um 

Protocolo com a Casa do Povo que assegura esse serviço.  

O edifício do Polivalente, onde a Junta se encontra sediada, 

pertence à Casa do Povo. O chão onde temos o nosso armazém é 

propriedade da mesma, mas quem realiza as roças e podas e faz a limpeza 

exterior e interior, assim como a manutenção do edifício e Polidesportivo 

é a Junta de Freguesia, que tem também um protocolo com esta instituição 

relativamente ao ATL-Ludoteca “O Vulcãozinho”. 

          No que concerne à Escola de Artesanato do Capelo – que se 

encontra permanentemente de portas abertas por intermédio da Câmara – 

é a Junta que efectua a limpeza exterior bem como a manutenção do 

imóvel.   

          Por ocasião das festividades das Irmandades do Espírito Santo 

damos sempre o nosso apoio, seja com mão-de-obra ou empréstimo de 

material. 

Desde 2019 que a Casa do Povo do Capelo é presidida pela Paula 

Alexandra da Silva Brum. Actualmente temos mulheres à frente de 

diversos organismos no Capelo. Além da Junta e da Casa do Povo, a 
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Assembleia de Freguesia é presidida pela Filomena Teresinha Pereira 

Serpa; a Associação dos Amigos do Farol dos Capelinhos também é 

presidida por uma mulher: Cecília Matos; assim como a Associação de 

Voleibol e Futsal do Capelo, que tem à frente Lígia Maria Pereira Faria; 

o Império da Ribeira do Cabo é presidido por Carina Andreia Dutra Sousa, 

e o Império do Capelo por Marta Dutra Matos Pereira.  

Quanto à Associação dos Amigos do Farol dos Capelinhos, a D. Cecília 

Matos irá cessar funções ainda este ano, após mais de 20 anos à frente 

desta instituição, mas será substituída por outra mulher: Amparo Ferragud 

Perez.  
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Leónia Maria Garcia de Melo: 

 

“As mulheres têm muitas potencialidades que bastas vezes 

são desvalorizadas só pelo facto de serem mulheres” 

 

 

Leónia Maria Garcia de Melo,  

Presidente da Junta de Freguesia da Feteira pelo PSD  

- Mandato de 2017/2021 
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Embora sinta que é uma líder nata, gosta de passar 

despercebida não para desvalorizar as situações, mas por não se 

considerar superior a quem quer que seja. Tem na família o seu maior 

suporte e entende que é possível conciliar a carreira profissional com 

a vida familiar e a colaboração que presta a várias instituições da 

sociedade faialense. Falamos de Leónia Maria Garcia Melo, que se 

estreou na vida política como Presidente da Junta de Freguesia da 

Feteira, tendo concorrido às Eleições Autárquicas de 2017, 

encabeçando – como Independente – a lista do Partido Social 

Democrata (PSD). Volvidos quatro anos, o balanço é “positivo” e a 

hipótese de uma recandidatura não está descartada, até porque gosta 

de desafios, tem vontade de concluir projectos que iniciou e as 

reticências que encontrou por parte dos homens só lhe deram mais 

força para seguir em frente. 

“Esta foi a segunda vez que integrei uma lista partidária, neste caso 

pelo PSD, embora como Independente, a convite do deputado Carlos 

Ferreira, que me desafiou a participar na “aventura” de encabeçar uma 

lista. Anteriormente tinha feito parte da lista do mesmo Partido para a 

Câmara Municipal da Horta, a convite do engenheiro Luís Garcia, quando 

foi candidato ao Município. Pelo facto de, desde jovem, me ter envolvido 

em várias instituições as situações novas nunca me assustaram muito. 

Desde 2003 que faço parte dos Órgãos Sociais da Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial (APADIF), no Conselho Fiscal 

até 2008, a partir de 2009 nos Órgãos Directivos e actualmente sou a 
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Presidente desta instituição. Fui Vice-Presidente da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários e colaborei, como Dirigente, 

com o Futebol Clube dos Flamengos, tendo presidido aos destinos da 

Filarmónica Lira e Progresso Feteirense. Portanto, quando cheguei à Junta 

já tinha algum conhecimento destas dinâmicas sociais, culturais e 

desportivas. Este tipo de colaboração social vem de encontro à minha área 

de formação. Encontro-me a finalizar a licenciatura em Ciências Sociais 

com a vertente de Serviço Social, que é uma área de que sempre gostei e 

acaba por completar a minha formação e criar algumas competências para 

lidar nos sectores em que estou inserida.  

Quando fui convidada para esta nova experiência na Junta hesitei, 

como é óbvio, porque era tudo novo, mas com o apoio da família, que é o 

meu porto seguro, o desafio tornou-se mais fácil. Os meus filhos e o meu 

marido foram determinantes na minha resposta, fazendo-me ver que se 

estavam a convidar-me para o cargo é porque entendiam que eu tinha 

capacidades para tal. E lá fui eu na “aventura!” 

 

Não gosto de fazer promessas que sei que não consigo cumprir 

 

A Feteira é uma freguesia grande, dispersa, com algumas 

problemáticas, mas tenho gostado do desafio, o que me tornou mais 

consciente sobre a realidade existente. Acabei por ter uma proximidade 

com as necessidades da freguesia e ver tudo numa perspectiva diferente. 

Apesar de saber que nunca podemos agradar a toda a gente tenho seguido 

um dos meus lemas, que é agir de acordo com a minha consciência, 
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tentando fazer o melhor perante cada dificuldade de forma a não 

prejudicar ninguém. Na base da minha acção tem estado este desígnio: 

fazer sempre o melhor para o bem dos outros e para que haja 

desenvolvimento na base da sustentabilidade, seguindo os objectivos 

traçados. Não gosto de fazer promessas que sei que não consigo cumprir. 

Prefiro ir agindo conforme o que posso, mesmo que por vezes os meus 

colegas de equipa me digam que eu podia ir mais além. 

 

O facto de ser mulher não nos deve intimidar de fazer seja o que for 

 

O facto de na Junta de Freguesia só haver homens e de os mesmos 

serem conduzidos por uma mulher, poderá ter constituído uma novidade 

e ter criado algumas reticências neles, mas isso não contribuiu em nada 

para me desmotivar: Pelo contrário! Quando me diziam que não, aí é que 

me davam mais força para eu avançar! Acho que as mulheres têm muitas 

potencialidades que bastas vezes são desvalorizadas só pelo facto de 

serem mulheres. E isso reflecte-se um bocadinho no dia-a-dia, em que os 

homens julgam que as mulheres não são capazes. Fiquei com essa ideia 

quando cheguei à Junta por ter percebido que pensaram: “Se calhar isto 

não vai correr bem por ser uma mulher a liderar”. Posso dar um exemplo 

concreto. Aquando do furacão Lorenzo e das chuvas que afectaram a zona 

de cima da freguesia, estive sempre no terreno com as pessoas atingidas e 

fiz o que achava correcto, mas sei que algumas pessoas pensaram que eu 

não iria ter essa capacidade. O facto de ser mulher não nos deve intimidar 

de fazer seja o que for. As mulheres têm tanta capacidade para executar 
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tarefas quanto os homens, ou ainda mais! Tem de haver uma parte 

racional, mas também sensibilidade para lidar com a vertente social, 

porque deparamo-nos com uma grande diversidade de públicos e cabe-

nos perceber o outro lado da situação. E na minha perspectiva esta 

sensibilidade de mulher é indispensável neste e noutros aspectos. 

Já não noto a resistência inicial dos homens da minha Junta sempre 

que implemento uma nova medida e na freguesia não senti reacções 

negativas; pelo contrário. Na rua até me abordavam mais por pensarem 

que falando seria mais fácil resolver certas questões.  

 

Seria interessante estar a tempo inteiro na Junta 

 

Gerir a Junta não tem sido difícil. Já existe uma dinâmica de 

trabalho e embora sejam necessários muitos procedimentos em diferentes 

áreas, conto com o suporte administrativo. No caso concreto, a Junta 

dispõe de uma funcionária a tempo inteiro, o que facilita o trabalho. 

Basicamente venho todos os dias à Junta e quando não venho trabalho em 

casa, porque com as ferramentas existentes hoje em dia há muitos assuntos 

que podem ser tratados à distância. Trabalho muitas vezes em casa pela 

noite dentro ao ponto de perder a noção do tempo. 

Penso que num futuro próximo seria importante os Presidentes 

estarem a tempo inteiro nas Juntas, pois isso permitiria desenvolver o 

trabalho de outra forma, mas sempre com o apoio de um administrativo. 

Enquanto for nos moldes actuais temos de nos adaptar. Gosto de ter tudo 

sempre controlado. Portanto, há que saber gerir o tempo, sendo certo que 
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a família é prioritária e que tem de haver algum tempo livre. O tempo dá 

para tudo e o segredo é sabermos exactamente aquilo que queremos e a 

partir daí definir o nosso tempo em função do que gostamos, porque se 

for assim é muito mais fácil atingirmos os objectivos que pretendemos.  

 

Tenho sempre o telemóvel ligado de dia e de noite 

 

Claro que um Presidente de Junta “nunca dorme” e é visto como 

“pau para toda a obra”! Se há dias de chuvadas ou outros como estes que 

temos vivido de Inverno, estou permanentemente em estado de alerta. 

Tenho sempre o telemóvel ligado de dia e de noite. O meu telemóvel é a 

minha base de orientação. Qualquer pessoa pode telefonar-me, porque 

disponibilizei o meu contacto a todos. Já chegaram a ligar às seis da 

manhã por situações fora do comum, como por exemplo um acidente 

ocorrido fora da moradia da pessoa. Percebo a aflição das pessoas e o facto 

de terem pensado que eu poderia ajudar a resolver o sucedido. Quando há 

necessidade até resolvemos, mas também temos de fazer perceber às 

pessoas que a Junta não tem competência em todas as áreas. Há situações 

que são da responsabilidade dos proprietários – parte privada – e outras 

que são do domínio público, mas há esta tendência para pensar que a Junta 

pode resolver tudo, pelo facto de as pessoas não conseguirem sozinhas. 

Temos de analisar caso a caso, uma vez que há residentes com carências 

financeiras ou outras e a Junta também existe para apoiar nesses casos. 

Estamos aqui na perspectiva de ajudar, o que pode ser feito de forma 

directa ou encaminhando para quem o possa fazer.  
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Por um lado, a Feteira é uma freguesia com uma faixa etária 

envelhecida, mas por outro com uma renovação populacional, tendo em 

conta que funciona como zona de dormitório para muitas famílias. Em 

termos sociais as pessoas já têm uma vida melhor o que lhes permite viver 

com outras condições, embora a pandemia tenha condicionado alguns 

agregados familiares que estão identificados por nós, sendo 

acompanhados não só pela Junta como também por outras entidades, 

como o Instituto de Acção Social ou a Câmara Municipal. Há respostas 

sociais às carências prementes de cada sector.  

 

Uma das nossas prioridades é promover emprego 

 

Claro que também temos de atender às situações pontuais 

apresentadas pelos agricultores e a questão das vias constitui o nosso 

principal problema. Os organismos culturais e desportivos debatem-se, 

por vezes, com alguns problemas não só financeiros como ao nível de 

dirigentes. Como é sabido, os voluntários são quase sempre os mesmos 

em todas as áreas, o que acarreta grandes dificuldades em termos de 

funcionamento. A Junta tenta, dentro daqueles que são os seus recursos 

humanos e financeiros, apoiar as instituições da freguesia, mas a 

pandemia veio trazer alguns transtornos, sendo certo que se trata de um 

problema transversal ao mundo inteiro. 

Há uma preocupação constante em fazer uma gestão criteriosa do 

nosso orçamento. Claro que se tivéssemos mais dinheiro poderíamos fazer 

mais obra. Há quem diga que podíamos ser mais ambiciosos, mas também 
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temos de ser realistas, pois de que interessa ser ambicioso sem capacidade 

de realização ou então seguindo o caminho do endividamento? Tem de 

haver uma gestão equilibrada. Uma fatia do nosso orçamento vai para os 

Recursos Humanos, porque uma das nossas prioridades é promover 

emprego. É uma forma das pessoas se auto-valorizarem e poderem dar 

condições às suas famílias.  

Na Junta trabalhamos sempre com pessoal de programas de 

emprego, o que além de resolver as nossas necessidades em termos de 

serviços públicos, também é uma forma de promover emprego. A melhor 

via para educar as pessoas é direccioná-las para o trabalho no sentido de 

que possam auto-valorizar-se, ser mais autónomos e criar a sua própria 

estabilidade financeira e familiar.  

Dispomos de uma funcionária administrativa, que pertence ao quadro; e 

depois temos o Responsável Geral, que coordena todos os serviços gerais; 

e os outros elementos (seis/sete funcionários), que se encontram ao abrigo 

de diferentes programas de emprego governamental.  

Com estes funcionários conseguimos satisfazer parte das nossas maiores 

preocupações, que se prendem com a parte pública da freguesia, 

designadamente roças e limpeza de taludes, bermas, grelhas, entre outras, 

no sentido de estar tudo limpo, ao mesmo tempo que asseguram a 

manutenção de bens e património e a prevenção no que toca a enxurradas. 

A parte ambiental é um ponto fulcral da nossa actividade, pelo que 

investimos no asseio, limpeza e recolha dos lixos, os quais têm sofrido um 

considerável aumento. 
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Em termos de instalações, estamos em vias de nos mudarmos para 

o edifício inter-geracional (aguardamos o início da 2ª fase da obra, que 

sofreu contratempos de vária ordem). Os espaços não são muito grandes 

mas essa nova estrutura, há muito reivindicada, vem dar algumas 

respostas à freguesia.  

 

Com a Câmara, (...), sinto que o facto da cor partidária ser diferente 

penaliza nalgumas situações 

 

A relação com os outros Presidentes de Junta é muito pacífica. Não 

tenho nada a apontar a quem quer que seja, independentemente da força 

política. Com a Câmara, embora também haja um bom entendimento, 

sinto que o facto da cor partidária ser diferente penaliza nalgumas 

situações. Em termos de transferência de verbas, ou seja, no plano 

financeiro, a Câmara tem cumprido sempre a sua parte e isso tem de ser 

dito. Mas depois há aspectos pontuais em que temos de andar sempre a 

pressionar para que se consiga atingir os objectivos, como é o caso do 

melhoramento das vias municipais e secundárias, que constituem um 

grande problema para a Feteira. Constantemente insistimos para serem 

feitas remendagens e asfaltagens, o que implica andarmos a “mendigar” 

para que os trabalhos sejam executados. Temos muitas vias secundárias 

que estão em péssimas condições pelo facto de serem utilizadas com 

muita regularidade.  
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Já no que toca à habitação, não existem grandes necessidades e 

quando surgem pedidos de apoio a Junta remete para a Direcção Regional 

da Habitação ou para a edilidade. 

 

Há projectos que eu gostava de dar continuidade visando a 

valorização da freguesia, (...) 

 

Quanto a uma eventual recandidatura, ainda não poderei sobre o 

assunto, mas considero que no todo o balanço deste mandato é positivo. 

Se o convite surgisse hoje talvez aceitasse. Gostei da experiência. Sei que 

houve momentos mais críticos como o furacão, que mexeu imenso e senti-

me envolvida, pois estive no meio da confusão a retirar as pessoas da 

habitação que ficou danificada. Ver a dona da casa a não querer sair, 

perceber que o mar constituía uma ameaça permanente e eu a andar com 

o meu carro no meio da rotunda para protegê-la, foi um desafio! Naquele 

momento não tive a noção do risco que corria, pois, o importante ali era 

salvar a pessoa e resolver a questão. No rescaldo, algumas pessoas 

confrontaram-me com o que fiz, dizendo que não pensei em mim. Mas o 

que me importou no momento era pôr as pessoas em segurança. Não me 

preocupei comigo.  

Há projectos que eu gostava de dar continuidade visando a 

valorização da freguesia, sobretudo a orla marítima que foi afectada pelo 

furacão Lorenzo e acho que é um bom motivo para continuar no sentido 

de finalizar um trabalho que esta Junta iniciou. Seria muito benéfico que 

a situação ficasse totalmente resolvida para voltarmos a dispôr da zona 
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aprazível que tínhamos e se calhar com novas condições advenientes dos 

projectos em curso.  

 

Uma lufada de ar fresco é fundamental para trazer pontos de vista 

diferentes (...) 

 

Se eu me recandidatar espero continuar a contar com pessoas que 

conheço e que são muito válidas, podendo acompanhar-me neste trabalho 

da Junta. Uma lufada de ar fresco é fundamental para trazer pontos de 

vista diferentes e dar oportunidade a outras realidades e maneiras de 

pensar. 

No decorrer de todos os nossos percursos vamos conhecendo 

pessoas que se evidenciam pelas suas competências e pela sua entrega. É 

muito importante fazermos o que gostamos, com sentido positivo, em prol 

do bem comum e não apenas para cumprir mandato ou pensando nas 

míseras gratificações que recebemos, que não representam nada! Pode ser 

um lugar comum, mas a Junta de Freguesia é o Poder com mais trabalho 

e o mais mal compensado. Até o Presidente da Câmara reconhece isso e 

diz que as Juntas com pouco fazem muito. Sem dúvida que é a boa vontade 

de todos nós que torna esta missão possível. 

Há situações que o orçamento não cobre e que entendemos dever 

tomar a dianteira como é o Jantar de Natal dos nossos funcionários. Foi o 

executivo da Junta de Freguesia que tomou essa iniciativa por achar que 

eles merecem tendo em conta o trabalho que desenvolvem. Já me cheguei 

à frente nesse aspecto e noutros e não tenho qualquer problema em voltar 
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a repetir. Embora represente uma gratificação pequena aquela que 

recebemos, entendo que ainda assim é possível repartir com outros o 

pouco que temos. Felizmente que o meu elenco teve essa sensibilidade e 

existe uma boa relação entre órgão executivo e funcionários.  

 

As coisas fáceis não são para nós, mulheres!   

 

Sinto o apoio do PSD e sempre que solicito colaboração sou 

atendida. Há disponibilidade. Embora tenha concorrido como 

Independente, revejo-me nas ideias do Partido Social Democrata. Mesmo 

com as nossas diferenças políticas há formas de trabalhar para o interesse 

comum, que neste caso é a Feteira e as suas necessidades. O que prevalece 

em última instância é a Freguesia e encaro o facto de ser Presidente de 

Junta como um contributo que presto à Feteira, embora não deixe de ser 

também uma forma de apoiar este Partido, que, na minha opinião, é 

equilibrado em termos do número de mulheres nas suas listas.  

Naturalmente que este cargo me “rouba” tempo à família, mas 

naquele que tenho com eles procuro estar o mais presente possível. Não 

deixo de participar nas actividades dos meus filhos e o tempo das refeições 

e das tarefas da escola é partilhado. Posso ter imensas actividades, mas o 

período em que o meu filho joga é sagrado e estou lá para o apoiar. O 

domingo é para a família. Claro que se houver uma emergência terei de 

ausentar-me, mas isso eles percebem e apoiam. Os meus filhos também 

têm as suas actividades. Respeito o espaço deles e eles o meu. Eu e o meu 



Pág. 88 
 

Capítulo 2  
   

 

 
 

marido trabalhamos muito em sintonia. A base de tudo o que eu faço está 

centrada no porto seguro que é a minha família.  

O meu pai esteve ligado à área cultural e social, tendo 

inclusivamente sido Presidente da Casa do Povo. Claro que isso também 

me influenciou e devo dizer que os meus pais me apoiaram desde a 

primeira hora.  

Não sou individualista e sempre gostei de me envolver em grupos 

de jovens, novas actividades, novidades, criar novos projectos e congregar 

pessoas. Os projectos mais difíceis foram sempre os que me deram maior 

gozo no sentido de chegar ao fim com a sensação de dever cumprido. 

Recuperar situações complicadas, contextos familiares difíceis ou pessoas 

que estavam excluídas e conseguir envolvê-las em grupos, é sempre a 

maior satisfação que posso ter no trabalho desenvolvido e não nas coisas 

fáceis de alcançar. Gosto de desafios. As coisas fáceis não são para nós, 

mulheres! As metas difíceis têm sempre um sabor diferente! 

 

(...) o trabalho social que desenvolvi (...) poderá ter sido reflexivo no 

convite que me formularam para a Junta 

 

A compensação que eu tenho ganho com todas as pessoas que 

conheci ao longo da minha vida vale mais do que grandes fortunas. 

Preciso de dinheiro como toda a gente, mas não sou muito apegada a ele 

por entender que há valores que estão acima do capital. Quando damos de 

nós e do nosso tempo o significado é incomensuravelmente maior do que 

o dinheiro.  
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Fazendo uma análise, acho que o trabalho social que desenvolvi até 

agora poderá ter sido reflexivo no convite que me formularam para a 

Junta. Garantidamente tem-me ajudado agora. Ter trabalhado 

voluntariamente em todas as instituições já referidas trouxe-me algo de 

muito gratificante, que é o que aprendemos na relação com os outros. E é 

isso que nos fortalece e forma como pessoas. Penso que é essa base de 

construção que fui criando ao longo de toda a minha vida que me fez 

chegar aqui, com as perspectivas que tenho. 

 

(...) talvez a nossa Câmara precise de uma mulher 

 

Penso que se as mulheres começarem, cada vez mais, a demonstrar 

as suas capacidades os homens e a sociedade em geral vão ter uma ideia 

diferente delas. A menor representatividade de mulheres em cargos de 

liderança política reside, em grande parte, na presunção de os homens 

acharem que têm mais competência, mas sabemos que muitas mulheres 

não querem sujeitar-se a estes desafios. O facto de a exposição pública e 

mediática exigir muito da pessoa acaba por funcionar como um 

desincentivo. Aliás, isso poderá mesmo constituir um obstáculo. Mas 

como nunca me preocupei muito com a opinião pública, tudo o que não é 

construtivo por regra desvalorizo. É importante as pessoas criticarem, mas 

com base de fundamentação e não apenas por criticar. Aceito críticas 

construtivas, porque não sou perfeita nem faço tudo bem e por vezes uma 

opinião diferente pode ajudar-me a melhorar a minha acção do ponto de 
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vista público. Mas percebo claramente quando a crítica é ou não bem 

intencionada.  

Apesar de reconhecer que há pessoas que têm feito muito, talvez a 

nossa Câmara precise de uma mulher. Há questões que poderiam estar 

bem diferentes!  

Se tivéssemos pelo menos 50% de mulheres nas Juntas penso que 

iria ser uma grande revolução! Nada é impossível e já se começou a abrir 

um caminho nesse sentido. Sinto que há mais abertura por parte delas, 

embora as mulheres continuem a figurar em lugares não ilegíveis nas 

listas. Claro que aqui tenho de apontar o dedo aos homens, mas será que 

não é também com a conivência delas? Sabemos que nem todos nasceram 

para liderar”. 

 

Currículo sucinto 

Leónia Maria Garcia de Melo nasceu na freguesia dos Flamengos a 

25/02/1969 e desde 1989 que reside na Feteira. 

Exerce funções de Assistente Técnica na Escola Secundária Manuel de 

Arriaga, no âmbito da Área de Alunos, sendo finalista da Licenciatura em 

Ciências Sociais, com Minor em Serviço Social. 

É Presidente da Junta de Freguesia da Feteira (2017/2021).  

A sua vida tem sido pautada por vários contributos voluntários no âmbito 

cultural, social, religioso, humanitário e desportivo. 

Desde 2003 que integra os Órgãos Sociais da Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial (APADIF), no Conselho Fiscal 



Pág. 91 
 

Capítulo 2  
   

 

 
 

até 2008; a partir de 2009 nos Órgãos Directivos e actualmente é a 

Presidente desta instituição. 

Foi Presidente da Direcção da Filarmónica Lira e Progresso Feteirense; 

Vice-Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Ilha do Faial; Secretária da Direcção do Futebol Clube dos 

Flamengos; pertenceu ao Conselho dos Assuntos Económicos e à 

Coordenação da Catequese da Paróquia do Divino Espírito Santo da 

Feteira em 2000/2002; foi Coordenadora do Grupo “Pegada Jovem” da 

Paróquia da Feteira e representante da Pastoral Juvenil desta Paróquia a 

nível de Ilha. Pertenceu ao Conselho Pedagógico e à Assembleia de 

Escola, da Escola Secundária Manuel de Arriaga como representante do 

Pessoal não Docente.  

Considera-se uma pessoa dinâmica, altruísta e participativa, tendo na 

família o seu maior pilar. 
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Capítulo 3 
 

 

Composição de todos os elencos                  

de Junta de Freguesia e Assembleia             

de Freguesia da Ilha do Faial,                 

desde as primeiras eleições                         

no pós 25 de Abril até à actualidade 
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MATRIZ 

 

 

 

1974/1976 

Comissão Administrativa 

PRESIDENTE - Mário Rocha Valentim  

SECRETÁRIO - João Pinheiro da Silveira, Júnior   

TESOUREIRO - António Martins de Sousa Espínola 
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1976 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel José dos Santos (PSD) 

SECRETÁRIO - Eduardo Alberto Azevedo e Costa (PSD) 

TESOUREIRO - Manuel Olegário Garcia (PSD) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Alberto Nunes Soares (PSD) 

1ª SECRETÁRIA - Teresa de Jesus da Silva Morais (PSD) 

2º SECRETÁRIO - Emílio da Rosa Oliveira (PSD) 

VOGAIS 

Alvarino Simas Machado (PSD) 

José Silveira da Rosa (PSD) 

Mário Manuel Henriques (PSD) 

José de Melo Quadros (PS) 

António Lima Ventura (PS) 

José Henrique Cardoso dos Santos (PS) 
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1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Arnaldo Assis Faria Lira (PSD) 

SECRETÁRIA - Teresa de Jesus da Silva Morais (PSD) 

TESOUREIRO - Francisco António Nunes Pimentel Gomes (PSD) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Alvarino Simas Machado (PSD) 

1º SECRETÁRIO - Nuno António de Sousa Goulart (PSD) 

2º SECRETÁRIO - Nestor Bulcão Dutra de Andrade (PSD) 

VOGAIS 

Lúcio Dutra do Amaral (PSD) 

Jaime Moniz Rodrigues Simas (PSD) 

Tomás Manuel Rocha (PSD) 

Manuel Pimentel Vieira Tomás (PSD) 

Hélder Silva Porto (PSD) 

José Silveira da Rosa (PSD) 

José de Melo Quadros (PS) 

António Silveira Ferreira (PS) 

António Lima Ventura (PS) 
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António José Macedo Medeiros (PS) 

César António Medeiros * (PS) 

Carlos Alberto da Silva Machado ** (PSD) 

António Joaquim Machado de Oliveira*** (PSD) 

*substituiu o Vogal António Silveira Ferreira (renúncia de mandato) 

**substituiu o Vogal Nuno António de Sousa Goulart (que passou a 

residir noutra ilha) 

***substituiu o Vogal Lúcio Dutra do Amaral (falecido) 

 

1982 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Antero Augusto de Medeiros Gonçalves (PSD) 

SECRETÁRIO - João Miranda de Macedo (PSD) 

TESOUREIRO - José Silvino Mendonça Tomás (PSD) 

Eduardo Emanuel Nunes de Almeida* (PSD) 

*Substituiu José Silvino Mendonça Tomás (que passou a residir noutra 

ilha) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Alvarino Simas Machado (PSD) 

1º SECRETÁRIO - João Manuel Luís (PSD) 
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2º SECRETÁRIO - Manuel Pimentel Vieira Tomás (PSD) 

VOGAIS 

Nestor Dutra de Andrade (PSD) 

Jaime Moniz Rodrigues Simas (PSD) 

Carlos André Bettencourt Gomes (PSD) 

Eduardo Emanuel Nunes de Almeida* (PSD) 

Vítor José Serpa Machado (PSD) 

Tomás Manuel Rocha* (PSD) 

António Lima Ventura (PS) 

César António Medeiros (PS) 

José de Melo Quadros (PS) 

Ramiro de Sousa Pereira (CDS) 

Luís Carlos Bicudo Decq Mota (APU) 

*substituiu o Vogal Eduardo Emanuel Nunes de Almeida que passou 

para Tesoureiro da Junta de Freguesia 

 

1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Antero Augusto de Medeiros Gonçalves (PSD) 
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SECRETÁRIO - João Miranda de Macedo (PSD) 

TESOUREIRO - Eduardo Emanuel Nunes de Almeida (PSD) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Alvarino Simas Machado (PSD) 

1º SECRETÁRIO - Jaime Moniz Rodrigues Simas (PSD) 

2º SECRETÁRIO - José Germano Fraga da Silveira (PSD) 

VOGAIS 

Nestor Bulcão Dutra de Andrade (PSD) 

Manuel Pimentel Vieira Tomás (PSD) 

Hélia Maria da Silva Simas Garcia Vargas (PSD) 

José Manuel Silveira Lemos (PSD) 

César António Medeiros (PS) 

José Emírcio de Medeiros Escobar (CDU) 

 

1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Antero Augusto de Medeiros Gonçalves (PSD) 

SECRETÁRIO - João Miranda de Macedo (PSD) 

TESOUREIRO - Eduardo Emanuel Nunes de Almeida (PSD) 
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Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Gabriel Jacinto de Faria Ribeiro (PSD) 

1º SECRETÁRIO - Jaime Moniz Rodrigues Simas (PSD) 

2º SECRETÁRIO - Dagoberto Luciano Tavares Branco (PS) 

VOGAIS 

Nestor Bulcão Dutra de Andrade (PSD) 

Ana Margarida Simas Lemos Barreira (PSD) 

Adolfo da Silva Pires (PSD) 

António da Rosa Peixoto (PS) 

José Victor Fraião Alves (PS) 

VOGAL - Maria Zulmira Rodrigues Silva (PS) 

 

1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Antero Augusto Medeiros Gonçalves (PSD) 

SECRETÁRIO - José Victor Fraião Alves (PS) 

TESOUREIRO - José Emírcio de Medeiros Escobar (CDU) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Fortunato La Cerda Gomes (PS) 
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1º SECRETÁRIO - António Garcia de Faria (PS) 

2ª SECRETÁRIA - Maria Zulmira Rodrigues Silva (PS) 

VOGAIS 

Eduardo Emanuel Nunes de Almeida (PSD) 

João Miranda de Macedo (PSD) 

Gabriel Jacinto de Faria Ribeiro (PSD) 

Nestor Bulcão Dutra de Andrade (PSD) 

António Lima Ventura (PS) 

Eduarda Maria da Rosa Ávila Pereira de Freitas (CDU) 

 

1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Faria Dowling (PS) 

SECRETÁRIO - Laurénio Manuel Azevedo Tavares (PSD) 

TESOUREIRO - José Emírcio de Medeiros Escobar (CDU) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduardo Emanuel Nunes de Almeida (PSD) 

1ª SECRETÁRIA - Maria da Conceição Murtes Marques Garcia de 

Lemos (PS) 
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2ª SECRETÁRIA - Eduarda Maria da Rosa Ávila Pereira de Freitas 

(CDU) 

VOGAIS 

Ana Isabel Pereira Garcia Vieira do Souto Gonçalves (PSD) 

Daniel Dutra de Medeiros Rafael (PSD) 

Manuel Gaspar da Silva (PS) 

Aurélio Freitas de Melo (PS) 

Manuel Eduardo Vieira Maciel (PS) 

António Manuel Bicudo Decq Motta (CDU) 

 

2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Laurénio Manuel Azevedo Tavares (PSD) 

SECRETÁRIO - José Emírcio de Medeiros de Escobar (CDU) 

TESOUREIRO - Carlos Alberto da Silva Machado (PSD) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Leonor Corvelo Ávila Dutra (CDU) 

1ª SECRETÁRIA - Ana Maria Cunha Costa Reis Pacheco da Silva 

(PSD) 

2º SECRETÁRIO - Eduardo Emanuel Nunes Almeida (PSD) 
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VOGAIS 

Antero Augusto de Medeiros Gonçalves (PSD) 

Ana Maria da Conceição Alvernaz da Silveira (PSD) 

Hermínio Fernando Martins de Freitas (PS) 

Nuno Filipe Ferreira Teixeira Pacheco (PS) 

Maria da Conceição Murtes Marques (PS) 

Maria Isaura Gaspar Brum de Azevedo e Castro (PS) 

 

2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Laurénio Manuel Azevedo Tavares (PSD) 

SECRETÁRIA - Ana Cristina Goulart Rebelo de Almeida Lima (PSD) 

TESOUREIRO - Carlos Alberto da Silva Machado (PSD) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Ana Maria Cunha Costa Reis Pacheco da Silva (PSD) 

1º SECRETÁRIO - José António Oliveira Garcia Dutra (PSD) 

2ª SECRETÁRIA - Ana Maria da Conceição Alvernaz da Silveira 

(PSD) 

VOGAIS 



Pág. 103 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

Antero Augusto de Medeiros Gonçalves (PSD) 

Sara Patrícia da Silva Luís (PSD) 

António Faria Dowling (PS) 

Dagoberto Luciano Tavares Branco (PS) 

Ana Paula Garcia Lemos (PS) 

José Emírcio Medeiros Escobar (CDU) 

 

2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Laurénio Manuel Azevedo Tavares (PSD) 

SECRETÁRIA - Maria Teresa Fortuna de Faria Ribeiro Cândido 

(PSD) 

TESOUREIRO - Carlos Alberto da Silva Machado (PSD) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Ana Cristina Goulart Rebelo de Almeida Lima (PSD) 

1º SECRETÁRIO - José António Oliveira Garcia Dutra (PSD) 

2ª SECRETÁRIA - Sara Patrícia da Silva Luís (PS) 

VOGAIS 

Antero Augusto de Medeiros Gonçalves (PSD) 
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Ana Maria Cunha Costa Reis Pacheco da Silva (PSD) 

Ana Maria da Conceição Alvernaz da Silveira (PSD) 

Rúben Fernando Moniz de Oliveira Simas (PS) 

Luísa Paula Serpa Alves (PS) 

Paulo Nuno Goulart Raposo de Medeiros (PS) 

 

2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Alice Menezes da Rosa (PSD) 

SECRETÁRIO - Rúben Fernando Moniz de Oliveira Simas (PS) 

TESOUREIRA - Paula Rocha Peixoto Decq Motta (CDU) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Aida Maria Brandão Paiva São João (PPM/Coligação 

eleitoral, inclui CDS-PP) 

1º SECRETÁRIO - Daniel Dutra de Medeiros Rafael (PSD) 

2º SECRETÁRIO - Carlos Alberto da Silva (PS) 

VOGAIS 

Carlos Gabriel Escobar Castro (PSD) 

Sérgio Gabriel Morais da Silva (PSD) 



Pág. 105 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

Gui Manuel Machado Menezes (PS) 

Helena Maria Valente Reis (PS) 

Hélder Guerreiro Marques Silva (PS) 

João Decq Mota Cerca Roldão (CDU) 

 

2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Laurénio Manuel Azevedo Tavares (PSD) 

SECRETÁRIO - Daniel Dutra Moreira Rafael (PSD) 

                              Luís Carlos da Silva Morais* (PSD) 

*Substituiu Daniel Dutra Moreira Rafael (que por razões de ordem 

profissional, renunciou ao cargo de Secretário da Junta, sendo substituído 

no executivo pelo Vogal da Assembleia de Freguesia, Luís Morais) 

TESOUREIRA - Isabel Alexandra Melo Quadros Marques Fernandes 

Dutra (PSD) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Teresa Maria Torcado Barradas (PSD) 

1ª SECRETÁRIA - Cristina de Fátima Costa Rosa (PSD) 

2ª SECRETÁRIA - Sandra Silveira e Silva (PS) 

VOGAIS 
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Carlos Alberto da Silva Machado** (PSD) 

César Augusto Bettencourt Lima (PSD) 

Daniel Dutra Moreira Rafael* (PSD) 

José Ávila Menezes (PS) 

Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira (PS) 

Maria do Céu Barroca Brito*** (CDU) 

Maria Manuela Fagundes da Silva Correia** (PSD) 

Rui Miguel Baptista Rodrigues***(CDU) 

*O Vogal Daniel Dutra Moreira Rafael por razões de ordem 

profissional, renunciou ao cargo de Secretário da Junta, sendo substituído 

no executivo pelo Vogal da Assembleia de Freguesia Luís Carlos da 

Silva Morais. 

**Substituiu o Vogal Carlos Alberto da Silva Machado (por motivo de 

falecimento). 

***Substituiu o Vogal Maria do Céu Barroca Brito (renúncia de 

mandato) 

NOTAS: 

Das primeiras Eleições Democráticas realizadas em 1976 até às eleições 

de 1993 os Órgãos Autárquicos foram sempre de maioria absoluta do 

PSD. 
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Nas Eleições de 1993 passaram a uma composição tripartida, sendo o 

Presidente da Junta do PSD; o Secretário do PS; o Tesoureiro da CDU; e 

o Presidente da Assembleia de Freguesia do PS. 

Nas Eleições de 1997 voltaram a uma composição tripartida, sendo o 

Presidente da Junta do PS; o Secretário do PSD; o Tesoureiro da CDU; e 

o Presidente da Assembleia de Freguesia do PSD. 

Nas Eleições de 2001 a composição passou a uma maioria relativa, sendo 

o Presidente da Junta do PS; o Secretário do PSD; o Tesoureiro da CDU; 

e a Presidente da Assembleia de Freguesia da CDU. 

Das Eleições de 2005 até às de 2013, a composição foi sempre de maioria 

absoluta do PSD. 

Nas Eleições de 2013 a composição passou a tripartida, sendo a Presidente 

do PSD; a Secretária da CDU; o Tesoureiro do PS; e a Presidente da 

Assembleia de Freguesia do PSD. 

Nas Eleições de 2017 a composição passou a ser de maioria absoluta do 

PSD. 

(Lista actualizada em Fevereiro de 2021 - Recolha efectuada pela Junta 

de Freguesia da Matriz)  
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ANGÚSTIAS 

 

 

 

1976-1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Silveira Goulart 

SECRETÁRIO - Manuel Fernando Garcia da Silva 
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TESOUREIRO - Alberto Henriques 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Raúl dos Santos Rocha 

1º SECRETÁRIO - Victor Manuel de Simas Leal 

2º SECRETÁRIO - António Luís Pereira 

VOGAIS 

Amadeu Augusto Zeferino 

Ramiro Alberto Zeferino 

José Augusto da Silva 

Evelina Manuela Macedo Barreto 

Manuel Dutra da Costa 

Francisco Garcia de Vargas 

 

1980-1982: 

Junta de Freguesia 

PRESIDENTE - Manuel Silveira Goulart 

SECRETÁRIO - Alberto Henriques 

TESOUREIRO - Manuel Eugénio Garcia Cardoso 

Assembleia da Freguesia: 
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PRESIDENTE - Carlos Alberto Silveira Goulart 

1º SECRETÁRIO - Carlos Manuel Garcia Tomás 

2º SECRETÁRIO - Ramiro Alberto Zeferino 

VOGAIS 

Amadeu Augusto Zeferino 

José Rodrigues da Costa 

Ângelo Alberto da Silva 

Ana Paula Pimentel Serpa Capaz 

Manuel Francisco Carvalho Júnior 

José Romualdo Ávila de Melo 

 

1983-1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Eugénio Garcia Cardoso 

SECRETÁRIO - Ramiro Alberto Zeferino 

TESOUREIRO - Alberto Henriques 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Medeiros da Rosa Júnior 

1º SECRETÁRIO - Firmo Jesus Ventura 
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2ª SECRETÁRIA - Maria Clotilde Ramos Pereira de Freitas Goulart 

VOGAIS 

José Rodrigues da Costa 

Mário da Rosa Serpa 

José Sérgio Raposo 

Filomena Maria Terra Silveira 

Diogo Fraga da Silva 

José da Silva Morais 

 

1986-1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Mário da Rosa Serpa 

SECRETÁRIO - Alberto Henriques 

TESOUREIRO - Manuel Fernando Lima 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Silveira Goulart 

1º SECRETÁRIO - Manuel Dutra da Costa 

2ª SECRETÁRIA - Maria Ana Eiró Silva Medeiros 

VOGAIS 
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Maria Albertina Goulart Medeiros da Silveira 

Victor Manuel da Silva Garcia 

Manuel Garcia Cardoso Coucelos 

Manuel Eugénio Garcia Cardoso 

António Manuel Ramos Pereira de Freitas 

António Rodrigues Vargas 

 

1990-1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Alberto Martins Soares Carepa 

SECRETÁRIO - Ramiro Alberto Zeferino 

TESOUREIRO - Carlos Manuel Serpa de Castro 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Raúl Manuel Lima Dutra Goulart 

1ª SECRETÁRIA - Regina Lacerda de Sousa 

2º SECRETÁRIO - Joaquim Jacinto 

VOGAIS 

António Henrique Saldanha Bulcão 

António Manuel Campos Machado Ávila 
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Mário da Rosa Serpa 

Victor Manuel da Silva Garcia 

António Oliveira Sousa Luís 

Manuel Machado Azevedo Júnior 

 

1994-1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Alberto Martins Soares Carepa 

SECRETÁRIO - Ramiro Alberto Zeferino 

TESOUREIRO - Carlos Manuel Serpa de Castro 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Humberto Victor Cabral de Moura 

1º SECRETÁRIO - Joaquim Jacinto 

2ª SECRETÁRIA - Regina Lacerda de Sousa 

VOGAIS 

Mário da Rosa Serpa 

Maria Antónia Ávila Goulart Vargas 

Manuel Raúl Silveira Pires 

Alvarino Simas Machado 
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Alberto Henriques 

Maria das Angústias Linhares Cruz 

 

1998-2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Alberto Martins Soares Carepa 

SECRETÁRIA - Regina Lacerda de Sousa 

TESOUREIRO - Rui Pedro Tavares Neves 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Humberto Victor Cabral de Moura 

1º SECRETÁRIO - João Carlos Machado Saldanha Albuquerque 

2º SECRETÁRIO - Fernando José Pinto Jorge Júnior 

VOGAIS 

Maria das Angústias Linhares Cruz 

Ramiro Alberto Zeferino 

Carlos Manuel Serpa de Castro 

Francisco Manuel Duarte Correia 

Lubélia Neves Azevedo Morais 

Maria do Céu Prieto Decq Mota 
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2002-2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Alberto Martins Soares Carepa 

SECRETÁRIO - Rúben Rogério Ferreira da Silva 

TESOUREIRO - José Manuel Dias Leitão 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Dutra da Costa 

1ª SECRETÁRIA - Maria do Céu Prieto Decq Mota 

2ª SECRETÁRIA - Lubélia Neves Azevedo Morais 

VOGAIS 

José Rodrigues da Costa 

Regina Lacerda de Sousa 

Ramiro Alberto Zeferino 

Rui Pedro Tavares Neves 

Helena Maria Sobreiro de Azevedo Isidro 

António Fernando Alberto de Faria 

 

 

 



Pág. 116 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

2006-2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Rodrigues da Costa 

SECRETÁRIO - José Manuel Dias Leitão 

TESOUREIRO - António Fernando Alberto Faria 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - António Américo da Silva Vargas 

1ª SECRETÁRIA - Maria de Fátima Raposo Pinto Rodolfo 

2º SECRETÁRIO - Francisco José Norte Espínola 

VOGAIS 

Manuel José Duarte Fontes 

António Oliveira Sousa Luís 

Sílvia Cristina Rosa Santa Ana 

Helena Maria Sobreiro Azevedo Isidro 

Manuel Pereira Alvernaz Melo 

Maria do Céu Prieto Decq Mota 
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2010-2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Rodrigues da Costa 

SECRETÁRIO - Jorge Carlos Bettencourt Terra 

TESOUREIRA - Maria Fernanda Castro Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Pereira Alvernaz de Melo 

1º SECRETÁRIO - José Manuel Duarte Fontes 

2º SECRETÁRIO - Pedro Filipe Carvalho Morisson de Oliveira 

VOGAIS 

Maria Palmira Bettencourt Gomes Machado 

António Américo Silva Vargas 

José Fernando da Silva Bagaço 

Marília de Jesus Vargas Borba 

Diane Garcia Luna 

Manuel José da Silva Vieira 
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2013-2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Rodrigues da Costa 

SECRETÁRIA - Maria Albertina Goulart Medeiros da Silveira 

TESOUREIRA - Maria Fernanda Castro da Silva (substituída por 

Laura Isabel Melo Goulart) 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduviges José Morais Oliveira 

1ª SECRETÁRIA - Maria José Silveira Goulart Medeiros 

2º SECRETÁRIO - Jorge Carlos Bettencourt Terra 

VOGAIS 

António Américo da Silva Vargas 

Hugo Miguel da Silva Oliveira 

Filipe Alexandre Oliveira Pires 

Maria Carla Cardoso Sousa Luís 

Luís Manuel Dias Pereira 

Mauro Sílvio Gonçalves Ferreira 
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2017-2020 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Fernando Bagaço  

SECRETÁRIA - Bruna Gomes 

TESOUREIRO - Carlos Nunes 

Por falecimento do Presidente da Junta de Freguesia em Janeiro de 2021, 

o elenco sofreu uma alteração, pelo que passou a ser esta a sua 

composição: 

PRESIDENTE - Bruna Gomes 

SECRETÁRIA - Paula Medeiros 

TESOUREIRO - Carlos Nunes 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Manuel Dias Pereira 

1ª SECRETÁRIA - Paula Isabel Garcia Medeiros 

2º SECRETÁRIO - Steve Smith 

VOGAIS 

Rúben Rogério Ferreira da Silva 

Luís Fernando Macedo da Costa 

Eduviges José Morais Oliveira 

Sara Isabel Fernandes Brum Vieira 
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Maria Ermelinda Nunes Gomes Simões 

Luísa Maria da Costa Borges 

Por falecimento do Presidente da Junta de Freguesia em Janeiro de 2021, 

o elenco da Assembleia de Freguesia sofreu uma alteração, pelo que 

passou a ser esta a sua composição: 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Manuel Dias Pereira 

1ª SECRETÁRIA - Vânia Ladeira 

1º SECRETÁRIO - António Luís 

VOGAIS 

Luís Fernando Macedo da Costa 

Sara Isabel Fernandes Brum Vieira 

Rúben Rogério Ferreira da Silva 

Emanuel Silveira Silva 

Sofia Catarina Caldeira Medeiros 

Isabel Cristina Riscado 

(Elementos retirados da Página da Junta de Freguesia das Angústias) 
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FETEIRA 

 

 

 

Manuel Jorge Vargas Garcia 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 23/01/77 a 25/02/78 
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Manuel Adalberto Silva 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 26/02/78 a 21/07/79 

- PRESIDENTE - de 30/01/81 a 27/08/81 

Assembleia da Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 19/03/77 a 21/06/79 

- PRESIDENTE - de 11/01/80 a 02/01/83 

- PRESIDENTE - de 03/01/83 a 02/01/86 

- 2º SECRETÁRIO - de 22/06/79 a 10/01/80 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

 

Manuel Urbano Silva 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 22/07/79 a 29/01/81 

- SECRETÁRIO - de 06/01/90 a 30/12/93 

- SECRETÁRIO - de 31/12/93 a …….? 

- TESOUREIRO - de 05/07/86 a 01/08/86 

- ..........................? - de 03/01/86 a 02/01/90 

- SECRETÁRIO - de 1990 a 1997 
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Norberto Manuel Vargas 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 28/08/81 a 27/10/82 

Assembleia da Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 22/06/79 a 10/01/80 

- 1º SECRETÁRIO - de 11/01/80 a 02/01/83 

 

Nisa Maria Dutra Lopes Silva 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 28/10/82 a 04/01/83 

- SECRETÁRIA - de 05/01/83 a 06/12/83 

- SECRETÁRIA - de 06/06/84 a 01/05/85 

- SECRETÁRIA - de 07/08/85 a 03/01/86 

- TESOUREIRA - de 11/01/80 a 27/10/82 

 

Eugénio Brandão Carvalho 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 05/01/83 a 03/01/86 
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Luciano Oliveira Naia 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 04/01/86 a 29/04/88 

- TESOUREIRO - de 31/12/93 a ……….? 

Assembleia da Freguesia: 

- PRESIDENTE - 03/01/90 

- TESOUREIRO - de 1994 a 1997 

 

José Alberto Fialho 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 30/04/88 a 05/01/90 

- PRESIDENTE - de 06/01/90 a 30/12/93 

- PRESIDENTE - de 1994 a 1997 

Assembleia da Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 1997 a 2001 

- PRESIDENTE - de 2001 a 2005 

- ………………? - 11/01/80 a 02/01/83 
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Luís Alberto Faria Vieira 

Junta de Freguesia: 

- PRESIDENTE - de …?/12/97 a …?/12/01 

- PRESIDENTE - de …?/12/01 a 2005 

Assembleia da Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 1994 a 1997 

 

Ildo Ávila Pereira 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIO - de 09/01/79 a 28/01/79 

- SECRETÁRIO - de 02/05/85 a 06/08/85 

Assembleia da Freguesia: 

- 1º SECRETÁRIO - de 19/03/77 a 21/06/79 

- ..............................? - de 03/01/83 a 02/01/86 

 

Sérgio Germano Silva 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIO - de 29/01/79 a 21/07/79 

- ........................? - de 19/03/77 a 21/06/79 
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Luís Silveira Filipe 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIO - de 22/07/79 a 10/01/80 

 

Ludovina Carmo Ferreira Pedro Vargas 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIA - de 11/01/80 a 27/10/82 

 

Aníbal Henrique Freitas Oliveira 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIO - de 28/10/82 a 04/01/83 

- ........................? - de 11/01/80 a 02/01/83 

 

Manuel Rogério Correia 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIO - de 07/12/83 a 05/06/84 

Assembleia de Freguesia: 

- 1º SECRETÁRIO - de 03/01/83 a 02/01/86 
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Carlos Manuel Silva 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIO - de 30/04/88 a 05/01/90 

- TESOUREIRO - de 04/01/86 a 04/07/86 

- TESOUREIRO - de 02/08/86 a 05/01/90 

- TESOUREIRO - de 06/01/90 a 30/12/93 

- ........................? - de 11/01/80 a 02/01/83 

- ........................? - de 03/01/83 a 02/01/86 

Assembleia da Freguesia: 

- PRESIDENTE - de 03/01/86 a 02/01/90 

- 1º SECRETÁRIO - de 03/01/90 a ....? 

 

Luís Paulo Silveira Jorge 

Junta de Freguesia: 

- SECRETÁRIO - de ...?/12/97 a 2001 

- SECRETÁRIO - de ...?/12/01 a 2005 
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Manuel Leonildo Sousa da Rosa 

Junta de Freguesia: 

- TESOUREIRO -  de 23/01/77 a 21/07/79 

- .........................? - de 11/01/80 a 02/01/83 

 

José Manuel Pinheiro da Costa 

Junta de Freguesia: 

- TESOUREIRO - de 22/07/79 a 10/01/80 

Assembleia da Freguesia: 

- 2º SECRETÁRIO - de 03/01/83 a 02/01/86 

 

Sérgio Manuel Garcia Silva 

Junta de Freguesia: 

- TESOUREIRO - de 28/01/82 a 04/01/83 

- ........................? - de 11/01/80 a 02/01/83 

 

Maria de Fátima Abreu da Rosa 

Junta de Freguesia: 

- TESOUREIRA - de 05/01/83 a 03/01/86 
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Herculano Simas Duarte 

Junta de Freguesia: 

- TESOUREIRO - de 12/97 a 2001 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 2001 a 2005 

 

Maria Jandira Sarmento Zeferino 

Junta de Freguesia: 

- TESOUREIRA - de ..?/12/01 a 2005 

- ........................? - de 19/03/77 a 21/06/79 

 

Manuel Peixoto Brandão 

Assembleia da Freguesia: 

- 2º SECRETÁRIO - de 19/03/77 a 21/06/79 

- ............................? - de 19/03/77 a 21/06/79 

- .............................? - de 03/01/83 a 02/01/86 

 

Miguel Francisco Oliveira 

- ..........................? - de 19/03/77 a 21/06/79 



Pág. 130 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

Maria Salomé Goulart Silva Costa Estrela 

- ............................? - de 19/03/77 a 21/06/79 

 

José Bulcão de Castro 

- ...........................? - de 19/03/77 a 21/06/79 

João Silveira Garcia 

- ............................? - de 19/03/77 a 21/06/79 

 

Miguel Rosa Zeferino 

- .............................? - de 19/03/77 a 21/06/79 

 

Manuel Alberto Costa Estrela 

- ............................? - de 22/06/79 a 10/01/80 

 

José António Silva Dutra 

- ...........................? - de 22/06/79 a 10/01/80 

- ...........................? - de 03/01/86 a 02/01/90 
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João Silveira Jorge 

- ............................? -  de 22/06/79 a 10/01/80 

- ............................? - de 11/01/80 a 02/01/83 

Assembleia da Freguesia: 

- 1º SECRETÁRIO - de 03/01/86 a 02/01/90 

 

José Carlos Dias da Costa 

- ............................? - de 22/06/79 a 10/01/80 

 

Ana Maria Mendonça Furtado 

- ..............................? - de 22/06/79 a 10/01/80 

- ..............................? - de 11/01/80 a 02/01/83 

 

Belarmino Manuel da Silva Santos 

- ...............................? - de 11/01/80 a 02/01/83 

 

Maria da Conceição Abreu 

- ..............................? - de 11/01/80 a 02/01/83 
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Gualberto Manuel Santos Furtado 

- ..............................? - de 03/01/83 a 02/01/86 

Assembleia da Freguesia: 

- 2º SECRETÁRIO - de 03/01/86 a 02/01/90 

 

Manuel Alberto Peixoto 

- ...........................? - de 03/01/83 a 02/01/86 

 

Manuel Inácio Cordeiro 

- ..........................? - de 03/01/83 a 02/01/86 

 

Manuel Alberto Garcia Rosa 

- ...........................? - de 03/01/83 a 02/01/86 

 

Urbano Manuel Silva 

- ...........................? - de 03/01/86 a 02/01/90 

 

José Humberto Pereira 

- ............................? - de 03/01/86 a 02/01/90 
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Assembleia da Freguesia: 

- 2º SECRETÁRIO - de 03/01/90 a .....? 

 

João Duarte Silveira Ávila 

- ...............................? - de 03/01/90 a ....? 

 Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

- VOGAL - de 2001 a 2005 

 

Manuel Silva Abreu 

- .............................? - de 03/01/90 a ......? 

 

Manuel Augusto Garcia  

- ............................? - de 03/01/90 a ....? 

 

Ludgero Goulart Fortuna 

- ............................? - de 03/01/90 a ......? 
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Alfredo Silveira Santos 

- ............................? - de 03/01/90 a ......? 

 

Maria Teresa Dias Garcia Martins 

- ...........................? - de 03/01/90 a ......? 

 

José Manuel Bonito Ribeiro 

Assembleia da Freguesia: 

- 1º SECRETÁRIO - de 2001 a 2005 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

 

Luís Manuel Amaral Dutra Silva 

Assembleia da Freguesia: 

- 2º SECRETÁRIO - de 2001 a 2005 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

 

Eduardo Humberto Silveira Pereira 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 2001 a 2005 
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Alfredina Marcos 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 2001 a 2005 

 

Hélia Maria Borges Furtado 

Assembleia da Freguesia: 

- 1ª SECRETÁRIA - de 1997 a 2001 

 

José Pedro da Silva 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

 

Carlos Alberto Silva 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

 

Manuel Fernandes Peixoto 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 1997 a 2001 
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José Ricardo Vargas Duarte 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

 

Sérgio Silva 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

 

Hildeberto Garcia 

Assembleia da Freguesia: 

- VOGAL - de 1997 a 2001 

(Faltam elementos no mandato de 1994/1997 (Alberto Gonçalves?, Paula 

Silva?..) 

 

2005/2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduardo Humberto Silveira Pereira 

SECRETÁRIA - Lina Margarida Soares Dias Andrade 

TESOUREIRO - José Ricardo de Vargas Duarte 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Lisa Marie Furtado   

1ª SECRETÁRIA - Alzira Gonçalves Luís 

2ª SECRETÁRIA - Sónia Santos Silva 

VOGAIS 

José Pedro da Silva 

Alfredina Serpa Marcos 

Rui Manuel Melo Bulcão Castro 

José Alberto Fialho 

Manuel Urbano Silva 

Luís Manuel Silva 

 

2009/2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduardo Humberto Silveira Pereira 

SECRETÁRIO - Rui Manuel Melo Bulcão Castro 

TESOUREIRA - Lisa Marie Garcia 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Conceição Maria Stattmiller Saldanha Soares 

Machado Lourenço   

1ª SECRETÁRIA - Alfredina Serpa Dias Marcos 

2º SECRETÁRIO - Hélio Paulo Soares Santos 

VOGAIS 

Tânia Maria Dutra Faria Cabral 

José Manuel Lopes Santimano 

Nilzo Alberto Costa Fialho 

Lina Margarida Soares Dias Andrade 

Vítor José Câmara Andrade 

José Ricardo Vargas Duarte 

 

2013/2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduardo Humberto Silveira Pereira 

SECRETÁRIO - Rui Manuel Melo Bulcão Castro 

TESOUREIRA - Conceição Maria Stattmiller Saldanha Soares 

Machado Lourenço   

(17/10/2013 a 04/2014) (04/2014 a 10/2017 - Vogal) 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel Soares   

1ª SECRETÁRIA - Alfredina Serpa Dias Marcos 

2ª SECRETÁRIA - Lisa Marie Garcia 

VOGAIS 

Hélio Paulo Soares Santos (17/10/2013 a 04/2014) (04/2014 a 10/2017 

- Tesoureiro) 

Lizuarte Alberto Oliveira Rodrigues 

Luís Alberto Faria Vieira 

Lília Maria Goulart Estrela Resendes Corvelo 

Carla Fernanda Capela Rebelo Pinheiro 

Luís Paulo Silveira Jorge 

 

2017-2021 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Leónia Maria Garcia de Melo 

SECRETÁRIO - Rui Manuel Melo Bulcão Castro 

TESOUREIRO - Celestino Manuel da Silva Lourenço  
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Alfredina Serpa Dias Marcos   

1º SECRETÁRIO - Hildeberto Manuel Silva Garcia 

2ª SECRETÁRIA - Raquel Margarida Estrela Filipe (de 10/2017 a 

07/2020) 

VOGAIS 

Lizuarte Alberto Oliveira Rodrigues  

Maria José Alves Rodrigues  

Maria José Silva 

Maria da Conceição Martins 

Luís Alberto Faria Vieira 

Luís Manuel Amaral Dutra Silva 

Lena Patrícia Garcia Sousa (07/2020 a 2021) 

(Recolha efectuada pela Junta de Freguesia da Feteira, onde faltam 

vários elementos). 
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CASTELO BRANCO 

 

 

 

 

1977-1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Leal de Faria 

SECRETÁRIA - Maria Bulcão 
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TESOUREIRO - Isildo José Korth Caldeira 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Eduardo da Cunha   

1º SECRETÁRIO - José Estácio Alvernaz 

2º SECRETÁRIO - Fernando Souto Vargas 

Manuel de Macedo Borges Pereira 

Albano José dos Ramos 

Maria Manuela Souto Faria 

Manuel Oliveira Nunes 

 

1979 - 1982 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Pimentel 

SECRETÁRIO - António Leal da Silva 

TESOUREIRO - José Manuel Faria Correia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Leal de Faria   

1ª SECRETÁRIA - Maria de Fátima da Silva Ávila 

2º SECRETÁRIO - José Silveira da Rosa 

António Manuel da Rosa 
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José Manuel Rodrigues 

Norberto Goulart da Silva 

Augusto Cândido Serpa Capaz 

Alberto Nunes de Freitas 

Manuel Fernando Faria 

 

1982-1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Leal de Faria 

SECRETÁRIO - Tertuliano Francisco Vargas (substituído por Maria 

de Lurdes Almeida Correia) 

TESOUREIRO - Manuel de Macedo Borges Pereira 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Vargas Bulcão 

1ª SECRETÁRIA - Maria de Lurdes Almeida Correia (substituída por 

Alberto Nunes de Freitas) 

2ª SECRETÁRIA - Germana Maria Vargas Gomes Caldeira 

José Estácio Alvernaz 

José Caldeira 

Ilídio Goulart Rodrigues 
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Manuel Oliveira Nunes 

António Manuel da Rosa 

José Alfredo Oliveira da Rosa 

 

1985-1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Isildo José Korth Caldeira 

SECRETÁRIA - Maria de Fátima da Silva Ávila 

TESOUREIRO - Ilídio Goulart Rodrigues 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Silveira Correia 

1º SECRETÁRIO - David Korth Ramos 

2º SECRETÁRIO - Raúl Lopes da Silveira 

José Silveira da Rosa 

José Maria Correia da Silva 

Fernando de Faria Goulart 

José Humberto Ferreira 
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1989-1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Isildo José Korth Caldeira 

SECRETÁRIO - Raúl Lopes da Silveira 

TESOUREIRO - José Manuel Faria Correia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Vargas Bulcão 

1º SECRETÁRIO - Manuel Humberto Cunha 

2º SECRETÁRIO - José Eduíno Rodrigues dos Santos 

Manuel Oliveira Nunes 

Antonino Goulart da Silva 

António Manuel da Rosa 

Manuel Souto 

 

1993-1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Isildo José Korth Caldeira 

SECRETÁRIO - Raúl Lopes da Silveira 

TESOUREIRO - Fernando José da Rosa Andrade 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Vargas Bulcão 

1ª SECRETÁRIA - Marta Elisabete Caldeira Tavares 

2º SECRETÁRIO - José Manuel Faria Correia 

Manuel Oliveira Nunes 

José Alfredo Oliveira da Rosa 

José Manuel Braia Ferreira 

Manuel Humberto Cunha 

Antonino Goulart da Silva 

Mário Cardoso da Silva 

 

1997-2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Isildo José Korth Caldeira 

SECRETÁRIO - Raúl Lopes da Silveira 

TESOUREIRO - Fernando José da Rosa Andrade 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Vargas Bulcão 

1º SECRETÁRIO - José Manuel Faria Correia 

2º SECRETÁRIO - Manuel Humberto Cunha 
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António Ávila Braia 

Isabel Cristina Correia Dutra Costa 

Ilídio Goulart Rodrigues 

José Pimentel 

Antonino Goulart da Silva 

Mário Cardoso da Silva 

Joaquim António Rodrigues 

Manuel Fernando Faria 

2001-2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Filipe Goulart Botelho 

SECRETÁRIO - Vítor José da Silva Pimentel 

TESOUREIRO - António Manuel da Rosa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - António da Silva Ávila 

1º SECRETÁRIO - Amândio de Almeida Teixeira 

2º SECRETÁRIO - Ivo Manuel Faria da Silva 

Noélia Maria Rodrigues Silva Andrade 

Marco Alexandre Soares Goulart 
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Catarina Maria Medeiros Silva Oliveira 

Raúl Lopes da Silveira 

Fernando José da Rosa Andrade 

Maria Manuela Souto Faria Viveiros 

 

2005-2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Filipe Goulart Botelho 

SECRETÁRIO - Vítor José da Silva Pimentel 

TESOUREIRO - António Manuel da Rosa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Amândio de Almeida Teixeira 

1º SECRETÁRIO - Ivo Manuel Faria da Silva 

2ª SECRETÁRIA - Carla Alexandra Garcia Pereira da Rosa 

Noélia Maria Rodrigues Silva Andrade 

Marco Alexandre Soares Goulart 

Manuel Humberto Silva Santos 

Catarina Maria Medeiros da Silva Oliveira 

Manuel da Silva Ávila 
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Marco Paulo Cunha da Silva 

 

2009-2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Filipe Goulart Botelho 

SECRETÁRIO - Vítor José da Silva Pimentel 

TESOUREIRO - António Manuel da Rosa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Amândio de Almeida Teixeira 

1º SECRETÁRIO - Ivo Manuel Faria da Silva 

2ª SECRETÁRIA - Carla Alexandra Garcia Pereira da Rosa 

Joaquim António Rodrigues 

Catarina Maria Medeiros da Silva Oliveira 

Marco Paulo Cunha da Silva 

Jorge Manuel Rodrigues 

Noélia Maria Rodrigues Silva Andrade (substituída por Manuel 

Humberto Silva Santos, por motivo de óbito) 

Catarina Maria Coelho da Silveira Rosa 
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2013-2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor José da Silva Pimentel 

SECRETÁRIA - Maria Catarina Correia Pereira da Rosa  

TESOUREIRO - Marco Alexandre Soares Goulart 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Manuel Braia Ferreira 

1ª SECRETÁRIA - Iva Marlene Braga da Silva 

2ª SECRETÁRIA - Maria Inês de Vargas 

Joaquim António Rodrigues 

Marco Paulo Cunha da Silva 

Catarina Maria Coelho da Silveira Rosa 

Raúl Coelho Silveira 

Cláudio Ilídio Ávila Rodrigues 

Catarina Maria Medeiros da Silva Oliveira 
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2017-2021 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor José da Silva Pimentel 

SECRETÁRIA - Maria Catarina Correia Pereira da Rosa  

TESOUREIRO - Marco Alexandre Soares Goulart 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Manuel Braia Ferreira 

1ª SECRETÁRIA - Maria Inês de Vargas 

2ª SECRETÁRIA - Graça Maria Silva 

Rui Alexandre Goulart Korth Caldeira 

Francisco Gabriel Medeiros Faria Ribeiro 

Lúcia Augusta Silveira Peixoto Vieira 

Iva Marlene Braga da Silva Cruz 

Manuel Garcia Bulcão (substituído por Cláudia Maria Santos Reis, por 

motivo de renúncia ao mandato) 

Joaquim António Rodrigues 

(Elementos cedidos pela Junta de Freguesia de Castelo Branco) 
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CAPELO 

 

 
 

22 de Março de 1975 a 15 de Janeiro de 1977 

Comissão Administrativa 

PRESIDENTE - José Inácio Machado, de 22/0 a 27/10/75 

PRESIDENTE - Laurénio Dutra Moitoso, desde 28/10/75 

SECRETÁRIO - Francisco Augusto de Faria, de 22/03 a 09/11/75 

TESOUREIRO - Manuel Garcia Andrade 
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1977-1979  

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Daniel de Sousa Goulart, de 15/01/…? a 12/06/77 

PRESIDENTE - José Garcia da Rosa Júnior, desde 12/06/77 

SECRETÁRIA - Gilberta Andrade Peixoto 

TESOUREIRO - Gabriel Soares da Cunha 

Junta de Freguesia: 

05 de Maio de 1977 

Renúncia de Daniel Sousa Goulart de Presidente da Junta, pelo que o 2º 

Secretário foi para a Junta. Foi feita votação, sendo esta a nova 

constituição: 

PRESIDENTE - Artur Augusto Correia 

1ª SECRETÁRIA - Olímpia Alves Cunha 

2º SECRETÁRIO - Gualberto Dutra Alves 

Assembleia da Freguesia: (10 de Janeiro de 1977) 

PRESIDENTE - Artur Augusto Correia 

1ª SECRETÁRIA - Olímpia Alves Cunha 

2º SECRETÁRIO - José Garcia da Rosa Júnior 
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1980-1982 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Tomás Alberto Matos 

SECRETÁRIO - António Medeiros, até 11/10/81 

SECRETÁRIO - Orlando Lourenço da Rosa, a partir de 11/10/81 

TESOUREIRO - José Eduardo Gonçalves, até 11/10/81 

TESOUREIRO - José Humberto Dutra, a partir de 11/10/81 

Assembleia da Freguesia:  (10 de Janeiro de 1980) 

PRESIDENTE - José Inácio Machado 

1ª SECRETÁRIA - Gilberta Andrade Peixoto de Faria 

2º SECRETÁRIO - Gabriel Goulart Maciel 

 

1983-1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Daniel Pereira Goulart, até 29/01/87 e a partir de 

25/06/87 

PRESIDENTE - José Manuel Brasil Alves, a partir de 290/1/87 

SECRETÁRIO - José Hildeberto Duarte Brum, até 25/10/84 

SECRETÁRIO - José Humberto Dutra, a partir de 25/10/84 
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TESOUREIRO - José Alberto Goulart Maciel 

Assembleia da Freguesia: (02 de Janeiro de 1983) 

PRESIDENTE - António Sousa Rodas 

1º SECRETÁRIO - João Roberto Dutra Alves 

2º SECRETÁRIO - Carlos Alves Duarte Brum 

Assembleia da Freguesia: (12 de Junho de 1983) 

António de Sousa Rodas pediu a sua demissão por ser militar e não poder 

acumular com o cargo político. 

PRESIDENTE - João Roberto Dutra Alves 

1º SECRETÁRIO - José Humberto Dutra 

2º SECRETÁRIO - Carlos Alves Duarte Brum 

Assembleia da Freguesia: (27 de Novembro de 1984) 

José Humberto Dutra substitui um membro da Junta e Gilberta 

Andrade Peixoto de Faria assume o lugar de 1ª Secretária. 

Assembleia da Freguesia: (03 de Janeiro de 1986) 

PRESIDENTE - Laurénio Dutra Moitoso 

1º SECRETÁRIO - Manuel Eugénio Regelo 

2º SECRETÁRIO - Afonso Duarte Brum 

Assembleia da Freguesia: (18 de Dezembro de 1987) 
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Manuel Eugénio Regelo pediu a sua suspensão para cumprir serviço 

militar, tendo sido substituído por José Manuel Maciel Gomes (1.º 

Secretário). 

Assembleia da Freguesia: (29 de Dezembro de 1988) 

Manuel Eugénio Regelo regressa do serviço militar e volta a ocupar o 

cargo de 1.º Secretário. 

 

1990-1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Orlando Lourenço da Rosa 

SECRETÁRIO - António Medeiros 

TESOUREIRO - Manuel Vargas da Silva 

Assembleia da Freguesia: (03 de Janeiro de 1990) 

PRESIDENTE - Adriano Vargas Comba 

1º SECRETÁRIO - Américo Manuel Sousa da Conceição 

2º SECRETÁRIO - José Eduardo Silva da Rosa 

Assembleia da Freguesia: (29 de Dezembro de 1993 a 1997) 

PRESIDENTE - Adriano Vargas Comba 

1º SECRETÁRIO - Américo Manuel Sousa da Conceição 

1º SECRETÁRIO - José Eduardo Silva da Rosa 
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1997-2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Orlando Lourenço da Rosa 

SECRETÁRIA - Marlene Maria Vargas da Silva Matos 

TESOUREIRO - João Pedro Terra Garcia 

Assembleia da Freguesia: (de 1997 a 2001)  

PRESIDENTE - Adriano Vargas Comba 

1º SECRETÁRIO - Américo Manuel Sousa da Conceição 

2º SECRETÁRIO - Hélio Faria 

 

2001-2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Pedro Garcia 

SECRETÁRIO - Adriano Comba 

TESOUREIRO - Evaristo Brum 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Alfredo Roberto Matos 

1º SECRETÁRIO - Luís Carlos Macedo Prieto Ferreira 

2º SECRETÁRIO - Américo Manuel Sousa da Conceição  
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2005-2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Paulo Garcia 

SECRETÁRIO - Luís Carlos Macedo Prieto Ferreira 

TESOUREIRO - César Matos 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Filomena Teresinha Pereira Serpa 

1º SECRETÁRIO - Luís Carlos Macedo Prieto Ferreira 

2º SECRETÁRIO - Manuel Vargas da Silva 

Em 2007 passa a 1.ª Secretária, Délia Maria Moitoso Faria Rodrigues 

 

 2009-2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Ana Paula Oliveira 

SECRETÁRIO - Ilídio Matos 

TESOUREIRA - Joana Rosa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Filomena Teresinha Pereira Serpa 

1º SECRETÁRIO - Orlando Lourenço Rosa 
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2º SECRETÁRIO - Américo Manuel Sousa da Conceição 

 

2013-2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Ana Paula Oliveira 

SECRETÁRIO - Ilídio Matos 

TESOUREIRO - André Quadros 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Filomena Teresinha Pereira Serpa 

1º SECRETÁRIO - Paulo Jorge Vargas da Silva 

2º SECRETÁRIO - Américo Manuel Sousa da Conceição 

 

2017/2021 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Ana Paula Oliveira 

SECRETÁRIO - Ilídio Matos 

TESOUREIRO - Paulo Jorge Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Filomena Teresinha Pereira Serpa 
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1ª SECRETÁRIA - Catarina Maria Duarte Capaz Jorge 

2ª SECRETÁRIA - Lina Maria da Silva Goulart 

(Elementos cedidos pela Junta de Freguesia do Capelo)  
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PRAIA DO NORTE 

 

 

1974-1976 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Francisco Jorge Gomes 

SECRETÁRIO - Luís Pereira Soares 

TESOUREIRO - António Gomes Andrade (falecido) 
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1977-1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Medeiros 

SECRETÁRIO - Manuel Garcia Maciel Andrade 

TESOUREIRO - Honorino Dutra (1977-1978) 

António Manuel da Costa de Sousa (1979-1980) 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Gomes Ferreira (falecido) 

1º SECRETÁRIO - Manuel Dutra Medeiros 

2º SECRETÁRIO - Serafim Manuel Andrade Peixoto 

 

1979-1982 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Medeiros 

SECRETÁRIO - Manuel Garcia Maciel Andrade 

TESOUREIRO - Honorino Dutra (1977-1978) 

António Manuel da Costa de Sousa (1979-1980) 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Gomes Ferreira (falecido) 
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1º SECRETÁRIO - Manuel Dutra Medeiros 

2º SECRETÁRIO - Serafim Manuel Andrade Peixoto 

 

1983-1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Garcia Maciel Andrade  

SECRETÁRIO - Avelino Manuel Goulart Pereira 

TESOUREIRO - Manuel Goulart da Silveira 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - António Medeiros de Andrade (falecido) 

1º SECRETÁRIO - José Gomes Ferreira (falecido) 

2º SECRETÁRIO - José Eduardo da Costa Sousa 

 

1986-1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Medeiros de Andrade (falecido) 

SECRETÁRIO - José Ramiro Gomes Moitoso 

TESOUREIRO - Mário Humberto Andrade 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Januário Faria Andrade (falecido) 

1º SECRETÁRIO - José Maciel Andrade (falecido) 

2º SECRETÁRIO - Manuel Silveira Júnior (falecido) 

 

1990-1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Elias Andrade Gomes 

SECRETÁRIO - Tomás Américo Silveira Correia 

TESOUREIRO - António Manuel Costa Sousa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Dutra Medeiros 

1º SECRETÁRIO - Avelino Manuel Goulart Pereira 

2º SECRETÁRIO - António Gomes Medeiros 

 

1994-1998 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Davide Goulart da Silveira 

SECRETÁRIO - Manuel Garcia Maciel Andrade  



Pág. 165 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

TESOUREIRO - Serafim Manuel Andrade Peixoto 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Agostinho Goulart Pereira 

1º SECRETÁRIO - Mário Humberto Andrade 

2º SECRETÁRIO - Afonso Januário Andrade 

 

1998-2002 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Davide Goulart da Silveira 

SECRETÁRIO - Manuel Dutra Medeiros 

TESOUREIRO - Manuel Garcia Maciel Andrade 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Avelino Manuel Goulart Pereira 

1º SECRETÁRIO - Mário Humberto Andrade 

2º SECRETÁRIO - Vítor Silveira Medeiros 

 

2002-2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Tomás Américo Silveira Correia 
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SECRETÁRIA - Sandra Andrade (2002-2003) 

Serafim Manuel Andrade Peixoto 

TESOUREIRO - Elias Andrade Gomes 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Dutra Medeiros 

1ª SECRETÁRIA - Marlene Caetano Silva Faria 

2º SECRETÁRIO - Avelino Manuel Goulart Pereira 

VOGAIS 

Manuel Pedro Souto Medeiros 

José Ramiro Gomes Moitoso 

Avelino Goulart Pereira 

Marco Jorge Faria Moitoso 

 

2005-2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Tomás Américo Silveira Correia 

SECRETÁRIO - Serafim Manuel Andrade Peixoto 

TESOUREIRO - Elias Andrade Gomes 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Estêvão Faria Gomes 

1ª SECRETÁRIA - Marisa da Graça Andrade 

2ª SECRETÁRIA - Marlene Caetano Silva Faria 

VOGAIS 

Carlos Manuel Vargas Silva 

Vítor Silveira Medeiros 

António Andrade Peixoto 

João Manuel Pacheco Dias 

 

2009-2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Estêvão Faria Gomes 

SECRETÁRIA - Marlene Caetano Silva Faria 

TESOUREIRO - Vítor Silveira Medeiros 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Tomás Américo Silveira Correia 

1ª SECRETÁRIA - Marisa da Graça Andrade 

2º SECRETÁRIO - António Medeiros 
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VOGAIS 

Carlos Manuel Vargas Silva 

António Andrade Peixoto 

Luís Pereira 

Valdemar Andrade 

 

2013-2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Estêvão Faria Gomes 

SECRETÁRIO - Paulo Faria 

TESOUREIRO - Valdemar Andrade 

Assembleia da Freguesia: 

Serafim Peixoto 

Bernardete Rosa 

Carlos Silva 

António Medeiros 

Dora Andrade 

Luís Magalhães 

Ana Paula Moitoso 
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2017-2021 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Vasco Medeiros 

SECRETÁRIO - Valdemar Andrade 

TESOUREIRO - Paulo Faria 

Assembleia da Freguesia: 

Serafim Peixoto 

Diana Machado 

Davide Silveira 

VOGAIS EFECTIVOS 

Carlos Silva 

Dora Silveira 

Luís Magalhães 

António Peixoto 

(Informação retirada da Página da Junta de Freguesia da Praia do 

Norte)  
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CEDROS 

 

 

 

Janeiro de 1977/Dezembro de 1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Rosa Gomes 

SECRETÁRIO - José António Escobar 

TESOUREIRO - Manuel Silveira Furtado 
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Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Dias de Sousa Júnior 

1º SECRETÁRIO - José Francisco Escobar 

2º SECRETÁRIO - José Alberto Escobar  

VOGAIS 

António da Rosa Alvernaz 

Leonardo Rosa Pereira  

Manuel da Rosa Rodrigues Silveira 

Maria de Lurdes Machado Moitoso 

Maria da Conceição Silva 

Maria Helena Correia Escobar 

 

Janeiro de 1980/Dezembro de 1982: 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Inácio 

SECRETÁRIO - Manuel Dias de Sousa Júnior 

TESOUREIRO - Fernando Manuel Rodrigues 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Helena Correia Escobar 
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1ª SECRETÁRIA - Maria do Céu Pereira 

2º SECRETÁRIO - Elmiro Manuel de Brum Macedo 

 

Janeiro de 1983/Dezembro de 1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Inácio 

SECRETÁRIO - José António Escobar 

TESOUREIRO - Procópio José Melo Moniz 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduardo Dutra Medeiros 

1ª SECRETÁRIA - Maria Aldina Lacerda Freitas 

2ª SECRETÁRIA - Maria da Conceição Garcia Cardoso Silveira 

 

Janeiro 1986/Dezembro de 1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Silva Gomes 

SECRETÁRIO - Elmiro Manuel de Brum Macedo 

TESOUREIRO - Rodrigo Manuel Alvernaz Escobar 
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Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Emília Silveira Moitoso Vargas 

1º SECRETÁRIO - José Luís Pereira Escobar 

2º SECRETÁRIO - Francisco Furtado Dutra 

VOGAIS 

José Alberto Escobar 

Isaías Manuel Garcia Pereira 

Manuel Carlos da Silveira 

Luís da Silva Escobar 

 

Janeiro de 1990/Dezembro de 1993 

PRESIDENTE - Manuel da Silva Gomes 

SECRETÁRIO - António Inácio 

TESOUREIRO - António da Rosa Gomes 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Emília Silveira Moitoso Vargas 

1º SECRETÁRIO - Rodrigo Manuel Alvernaz Escobar 

2ª SECRETÁRIA - Maria Helena Correia Escobar 
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VOGAIS 

António Fernando Teles 

José António de Escobar 

Procópio José Melo Moniz  

 

Janeiro de 1994/Dezembro de 1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Rodrigo Manuel Alvernaz Escobar 

SECRETÁRIO - António Inácio 

TESOUREIRO - José António Escobar 

O Presidente faleceu a 06/09/1997 ao que se seguiu: 

PRESIDENTE - António Inácio 

SECRETÁRIO - José António Escobar 

TESOUREIRO - Manuel Silva Gomes 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Silva Gomes 

1ª SECRETÁRIA - Maria de Fátima Andrade Machado Goulart 

2º SECRETÁRIO - António Eduardo Escobar  

 



Pág. 175 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

VOGAIS 

Luís da Silva Escobar 

José Agostinho Pinheiro Silveira 

Manuel Lacerda Faria 

António Fernando Teles 

Por morte do Presidente da Junta a 06/09/1997, seguiu-se: 

PRESIDENTE - Maria de Fátima Andrade Machado Goulart 

1º SECRETÁRIO - António Eduardo Escobar 

2º SECRETÁRIO - Luís da Silva Escobar 

 

Janeiro de 1998/Dezembro de 2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José António Escobar 

SECRETÁRIO - António Fernando Teles 

TESOUREIRO - José Manuel Duarte Dutra 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Helena Correia Escobar 

1º SECRETÁRIO - António Eduardo Escobar 

2º SECRETÁRIO - Manuel Lacerda Faria 
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VOGAIS 

António Inácio 

Carlos Manuel Medeiros Rodrigues  

Rogério da Rosa 

Manuel da Silva Gomes  

 

Janeiro de 2002/Outubro de 2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Jorge Manuel Garcia de Sousa 

SECRETÁRIA - Maria Emília Silveira Moitoso Vargas 

TESOUREIRO - José Manuel Duarte Dutra 

A Secretária demitiu-se a 23/10/2003 tendo sido substituída por José 

António Escobar, que se manteve em funções até ao fim do mandato. 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel da Rosa Rodrigues Silveira 

1º SECRETÁRIO - José António de Escobar 

2º SECRETÁRIO - Carlos Alberto Lima Rosa 
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VOGAIS 

Maria de Fátima Alvernaz Furtado 

 José Agostinho Pinheiro Silveira 

Manuel Lacerda Faria 

Aldina Maria Furtado Faria Escobar 

Após demissão do Secretário seguiu-se: 

PRESIDENTE - Manuel da Rosa Rodrigues Silveira 

1º SECRETÁRIO - Carlos Alberto Lima da Rosa 

2ª SECRETÁRIA - Maria de Fátima Alvernaz Furtado 

VOGAIS 

José Agostinho Pinheiro Silveira 

Manuel Lacerda Faria 

Maria Aldina Furtado Faria Escobar 

Carlos Alberto Correia Lopes 

 

Outubro de 2005/Novembro de 2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Agostinho Pinheiro da Silveira 

SECRETÁRIO - Manuel Sebastião do Souto Pereira 
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TESOUREIRO - Manuel Lacerda Faria 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Fernando Teles 

1ª SECRETÁRIA - Maria Helena Correia Escobar 

2ª SECRETÁRIA - Maria de Lurdes Faria Moitoso Rosa 

VOGAIS 

Marlene Jesus Fernandes Azevedo 

Paulo Roberto Silva Dias 

Jorge Manuel Garcia Sousa 

Procópio José Melo Moniz 

Outubro de 2009/Novembro de 2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Agostinho Pinheiro da Silveira 

SECRETÁRIO - Manuel Sebastião do Souto Pereira 

TESOUREIRO - Manuel Lacerda Faria 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Fernando Teles 

1º SECRETÁRIO - Hélder Duarte Laranjo da Costa 

2ª SECRETÁRIA - Maria de Lurdes Faria Moitoso Rosa  
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VOGAIS 

Paulo Roberto Silva Dias  

José António de Escobar  

Luís Manuel Garcia Machado 

Maria Lígia Maciel Escobar Pacheco 

 

Outubro de 2013/Outubro de 2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel Moitoso de Vargas 

SECRETÁRIA - Lúcia Maria Pereira 

TESOUREIRO - Elmiro Fernando Mendonça Macedo 

O Tesoureiro faleceu a 08/09/2014 tendo sido substituído por Mário 

Roberto Nunes Azevedo, que se manteve em funções até ao fim do 

mandato. 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Lígia Maciel Escobar Pacheco  

1º SECRETÁRIO - José Manuel Nunes Azevedo 

2ª SECRETÁRIA - Simone Elisa da Silva Oliveira  
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VOGAIS 

Mário Roberto Nunes Azevedo  

Paulo Roberto Silva Dias   

Vera Baptista de Escobar 

Rui Filipe Azevedo 

 

Outubro de 2017/Outubro de 2021 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel Moitoso de Vargas 

SECRETÁRIA - Lúcia Maria Pereira 

TESOUREIRO - Mário David Aguiar Jorge 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Simone Elisa da Silva Oliveira 

1º SECRETÁRIO - Luís Manuel Garcia Machado 

2ª SECRETÁRIA - Edite da Silva Moniz  
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VOGAIS 

Joel Pinheiro Rodrigues  

Hélder Ricardo Garcia Escobar   

Américo José Escobar Machado 

 José Manuel Martins Goulart 

(Elementos remetidos pela Junta de Freguesia dos Cedros) 
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SALÃO 

 

 

 

1976 - Dezembro 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Francisco Gomes de Freitas 

SECRETÁRIO - Manuel de Oliveira 

TESOUREIRO - José Dutra 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Silveira de Escobar 

1º SECRETÁRIO - Henrique Manuel Andrade Escobar 

2º SECRETÁRIO - José Sebastião de Freitas 

VOGAIS 

Manuel Duarte André 

José de Medeiros 

José Fialho 

 

1980 - Janeiro 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel de Oliveira 

SECRETÁRIO - Evaristo Sousa Garcia da Rosa 

TESOUREIRO - José da Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Silveira Goulart Gomes 

1º SECRETÁRIO - Henrique Manuel Andrade Escobar 

2º SECRETÁRIO - Avelino dos Santos Silva 
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VOGAIS 

Manuel Faria de Castro 

Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 

Manuel da Rosa Pinheiro 

José Fialho 

Domingos Medeiros Castro 

José Dutra 

 

1981 - Setembro 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Silveira Goulart Gomes 

SECRETÁRIO - José da Silva 

TESOUREIRO - José Pinheiro 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel da Rosa Pinheiro 

1º SECRETÁRIO - Avelino dos Santos Silva 

2º SECRETÁRIO - José Garcia de Oliveira 
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VOGAIS 

José Fialho 

José Silveira de Escobar 

António Jorge Gomes 

José da Silva Dutra 

João Oliveira Quaresma 

 

1983 - Janeiro 

Junta de Freguesia: (nova eleição da Junta e Assembleia de Freguesia, 

mantendo-se a Junta): 

PRESIDENTE - José Silveira Goulart Gomes 

SECRETÁRIO - José da Silva 

TESOUREIRO - José Pinheiro 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel da Rosa Pinheiro 

1º SECRETÁRIO - Henrique Manuel Andrade Escobar 

2º SECRETÁRIO - Domingos Medeiros Castro 
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VOGAIS 

João Oliveira Quaresma 

Eduíno Duarte Pereira 

Manuel Duarte André 

Manuel da Silva Dutra 

José Duarte Medeiros 

José Isaías Machado Pinheiro 

 

1985 - Dezembro 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Evaristo Sousa Garcia da Rosa 

SECRETÁRIO - Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 

TESOUREIRO - Manuel Fernando Garcia Pinheiro 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Noélia da Rosa Fagundes Carmo 

1ª SECRETÁRIA - Maria do Carmo Oliveira Quaresma 

2º SECRETÁRIO - Mário Manuel Castro da Rosa 

VOGAIS 

José Jorge Furtado da Silva 
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João Luís da Silva Santos 

José Duarte André 

Leonel Lino Pires Silveira 

 

1990 - Janeiro 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Silveira Goulart Gomes 

SECRETÁRIO - António Manuel da Silveira Garcia 

TESOUREIRA - Hélia Maria Garcia Furtado Gomes 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Avelino Santos Silva 

1ª SECRETÁRIA - Fernanda Maria da Fonte Fialho 

2ª SECRETÁRIA - Maria de Fátima da Silva Castro 

VOGAIS 

Carlos Manuel da Silva Oliveira 

José Duarte André 

Maria Teresa Maciel Gomes 

Domingos Goulart 
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1994 - Janeiro 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Manuel Goulart Gomes 

SECRETÁRIO - Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 

TESOUREIRO - Salvador Carmo Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria da Conceição Gomes Rodrigues de Carvalho 

1ª SECRETÁRIA - Sílvia Paula Fialho 

2ª SECRETÁRIA - Vítor Manuel da Silva Serpa 

VOGAIS 

Eduíno Duarte Pereira 

José Duarte André 

Henrique Manuel Andrade Escobar 

Leonel Lino Pires Silveira 

 

1998 - Janeiro 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Manuel Goulart Gomes 

SECRETÁRIO - Tomás Manuel Goulart 
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TESOUREIRO - Evaristo Sousa Garcia da Rosa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Carla Maria Goulart Rebelo de Almeida Garcia 

1ª SECRETÁRIA - Hélia Maria Garcia Furtado Gomes 

2º SECRETÁRIO - Fernando Manuel Rodrigues 

VOGAIS 

Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 

Salvador Carmo da Silva 

José Edvino Pinheiro 

José Fialho 

Sílvia Paula Fialho 

Assembleia da Freguesia: (a partir de Junho de 1999) 

PRESIDENTE - Hélia Maria Garcia Furtado Gomes 

1ª SECRETÁRIA - Sílvia Paula Fialho 

2º SECRETÁRIO - Fernando Manuel Rodrigues 

VOGAIS 

Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 

Salvador Carmo da Silva 

José Eduíno Pinheiro 
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José Fialho 

José Isaías Machado Pinheiro 

José Manuel Escobar 

 

2002 - Janeiro  

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel da Silva Serpa 

SECRETÁRIO - Tomás Manuel Goulart 

TESOUREIRA - Hélia Maria Garcia Furtado Gomes 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Manuel Goulart Gomes 

1ª SECRETÁRIA - Sílvia Paula Fialho 

2º SECRETÁRIO - Fernando Manuel Rodrigues 

VOGAIS 

José Ludgero Dutra de Freitas 

Maria Elisabete da Fonte Fialho Silva 

Magna Manuela da Fonte Fialho Goulart 

Gisa Adriana da Silva Alves 
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2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 

1º SECRETÁRIO - Davide Manuel Maranhão Cipriano (01/11/2005 

até Fev./2007) 

2º SECRETÁRIO - David Alvernaz de Escobar André (a partir de 

Março/2007) 

TESOUREIRA - Sílvia Paula Fialho 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel da Silva Serpa 

1ª SECRETÁRIA - Cristina Maria Gomes 

2ª SECRETÁRIA - Carla Maria Goulart Rebelo Almeida 

VOGAIS 

David Alvernaz de Escobar André (até Fev./2007) 

José Norberto Mendonça 

José Américo Fonte Fialho 

Evaristo Sousa Garcia da Rosa 

Maria Elisabete da Fonte Fialho Silva 
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2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 

SECRETÁRIO - David Alvernaz de Escobar André 

TESOUREIRA - Sílvia Paula Fialho 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel da Silva Serpa 

1ª SECRETÁRIA - Cristina Maria Gomes 

2º SECRETÁRIO - Sérgio Eliseu Duarte Gomes 

VOGAIS 

José Alvernaz de Escobar André 

António Manuel Silveira Garcia 

Basílio Deoclésio Duarte Gomes 

Paulo César Castro Furtado 

Mário Manuel Castro da Rosa 

 

2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Alberto Gonçalves Rodrigues 
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SECRETÁRIO - David Alvernaz de Escobar André 

TESOUREIRA - Sílvia Paula Fialho 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel da Silva Serpa 

1ª SECRETÁRIA - Cristina Maria Gomes 

2º SECRETÁRIO - Sérgio Eliseu Duarte Gomes 

VOGAIS 

José Alvernaz de Escobar André 

António Manuel Silveira Garcia 

Basílio Deoclésio Duarte Gomes 

José Américo Fonte Fialho 

 

2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Sérgio Eliseu Duarte Gomes 

SECRETÁRIA - Verónica Fialho Pereira 

TESOUREIRO - António Manuel Silveira Garcia 

Assembleia da Freguesia até 30 de Setembro de 2019: 

PRESIDENTE - Vítor Manuel da Silva Serpa 
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1ª SECRETÁRIA - Cristina Maria Gomes 

2º SECRETÁRIO - José Alvernaz de Escobar André 

VOGAIS 

Maria Elisabete da Fonte Fialho Silva 

Diana Isabel Andrade Gomes 

Ana Paula Lemos 

Maria Lúcia Carmo da Silva 

Assembleia da Freguesia a partir de 30 de Setembro de 2019: 

PRESIDENTE - Maria Elisabete da Fonte Fialho Silva 

1ª SECRETÁRIA - Cristina Maria Gomes 

2º SECRETÁRIO - José Alvernaz de Escobar André 

VOGAIS 

Diana Isabel Andrade Gomes 

Ana Paula Lemos 

Maria Lúcia Carmo da Silva 

Álvaro Manuel da Fonte Fialho 

(Trabalho de pesquisa realizado por: Marcelina M. Borges Pereira, da 

Junta de Freguesia do Salão, 2021/02/04) 
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RIBEIRINHA 

 

 
1976 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Gomes Pereira de Escobar 

SECRETÁRIO - Henrique Pereira Nunes 

TESOUREIRO - Fernando Silva Dutra 
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Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Norberto Pascoal 

1º SECRETÁRIO - Manuel Silveira da Rosa 

2º SECRETARIO - António Silveira Venâncio  

VOGAL - Maria Domitília Furtado Carlos da Rosa 

 

1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Augusto Correia 

SECRETÁRIO - José Henrique Nunes 

TESOUREIRA - Maria Laçalete da Silva Lopes 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Alfredo Fernando da Silva Soares 

1º SECRETÁRIO - Manuel Eduardo Oliveira Quaresma 

2º SECRETÁRIO - António Silveira Venâncio 
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VOGAIS 

José Horácio Bettencourt Mendonça 

Ângelo Vieira Bettencourt 

José Norberto Pascoal  

José da Silva Soares 

 

1982 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Augusto Correia 

SECRETÁRIA - Maria Laçalete da Silva Lopes 

TESOUREIRO - Ângelo Vieira Bettencourt 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Gilberto Mendonça Fontes 

1º SECRETÁRIO - Alfredo Fernando Soares 

2º SECRETÁRIO - Hélder Manuel Goulart Pascoal 

VOGAIS 

Manuel Eduardo Oliveira Quaresma 

Isildo da Rosa Silveira 

José da Terra da Silva 
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Maria de Fátima Pascoal Mourinho 

José Pereira da Silveira 

 

1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Dutra da Silva Soares 

SECRETÁRIA - Maria Laçalete da Silva Lopes 

TESOUREIRO - Hélder Manuel Goulart Pascoal 

Assembleia de Freguesia 

PRESIDENTE - António Gilberto Mendonça Fontes 

1º SECRETÁRIO - José Antero Pereira 

2º SECRETÁRIO - José Henrique Nunes 

VOGAIS 

José da Silva Soares  

José Gomes Pereira de Escobar 

José Liduíno da Costa Ramos  

Maria Clotilde Terra Pinheiro 
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1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Augusto Correia 

SECRETÁRIO - Roberto Fernando da Silva Serpa 

TESOUREIRO - José Liduíno da Costa Ramos  

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Isildo da Rosa Silveira 

1º SECRETÁRIO - Vítor Manuel Maciel da Silveira 

2º SECRETÁRIO - António Alberto Medeiros 

VOGAIS 

Ivo Jorge da Silveira Correia 

José Antero Pereira 

Maria de Fátima Silva Salgueiro Correia 

José Alberto Simas da Silveira 

 

1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Ernesto Faria 

SECRETÁRIO - Vítor Manuel Maciel da Silveira 
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TESOUREIRO - Roberto Fernando da Silva Serpa 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Francisco da Rosa Pereira 

1º SECRETÁRIO - José da Silva Soares 

2º SECRETÁRIO - José Felisberto Goulart Sousa 

VOGAIS 

Hélder Manuel Goulart Pascoal 

José Gomes Pereira de Escobar 

António Silveira Venâncio 

Maria Laçalete da Silva Lopes 

Isildo da Rosa Silveira 

 

1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Ernesto de Faria 

SECRETÁRIO - Manuel Fernando dos Santos Correia 

TESOUREIRO - José Felisberto Pereira 
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Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria de Fátima Oliveira Quaresma Pereira 

1ª SECRETÁRIA - Maria da Conceição da Terra Pereira Quaresma  

2º SECRETÁRIO - José Manuel Bettencourt da Rosa  

VOGAIS 

João Francisco da Rosa Pereira 

Manuel Eduardino Silveira de Freitas 

António Alberto Medeiros 

 

2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Isildo da Rosa Silveira 

SECRETÁRIO - Alberto Manuel Rodrigues Caetano  

TESOUREIRO - Nelson Eduardo Garcia de Sousa 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria Laçalete da Silva Lopes 

1º SECRETÁRIO - Francisco Manuel da Silva  

2ª SECRETÁRIA - Maria Domitília Carlos da Rosa  

VOGAIS 
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Carlos Augusto Correia  

Magda Elisa Duarte da Silveira  

Célia Maria Quaresma Pereira Castelo 

Carlos Ernesto Faria 

 

2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Nelson Eduardo Garcia de Sousa 

SECRETÁRIA - Carla Alexandra Nunes Correia  

TESOUREIRO - Ângelo Vieira Bettencourt 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Carlos Bettencourt 

1ª SECRETÁRIA - Gabriela de Jesus Cerqueira da Silva  

2º SECRETÁRIO - José Alberto Simas da Silveira 

VOGAIS 

Nélia Maria Resende Carreiro Oliveira  

Maria de Fátima Garcia Silva Freitas  

Sãozinha Silva Freitas  

Pedro Nuno Gomes Mendonça 
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2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Nelson Eduardo Garcia de Sousa 

SECRETÁRIO - César José Alvernaz Escobar 

TESOUREIRO - José Carlos Bettencourt 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Ana Maria Lopes Soares Anjos 

1ª SECRETÁRIA - Elisa Maria Carlos da Rosa  

2º SECRETÁRIO - José Alberto Simas da Silveira 

VOGAIS 

Nélia Maria Resende Carreiro Oliveira  

Sãozinha Silva Freitas  

Isildo da Rosa Silveira 

Jorge Fernando Silva 

 

 

 

 

 



Pág. 204 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Paulo Jorge Mendonça Castelo 

SECRETÁRIA - Sãozinha Silva Freitas 

TESOUREIRO - António Fernando da Rosa Dutra 

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Pedro Nuno Gomes Mendonça 

1ª SECRETÁRIA - Ana Carina Medeiros Silveira  

2º SECRETÁRIO - Nuno António Geraldo Barreto  

VOGAIS 

Pedro Filipe Salgueiro Correia 

José Carlos Bettencourt 

Luís Paulo Bettencourt Oliveira  

Maria Domitília Carlos da Rosa  

 

2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Paulo Jorge Mendonça Castelo  

SECRETÁRIA - Fátima Maria Simas da Silveira  
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TESOUREIRO - António Fernando da Rosa Dutra 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Pedro Nuno Gomes Mendonça 

1ª SECRETÁRIA - Ana Carina Medeiros Silveira  

2º SECRETÁRIO - Nuno Miguel Simas Madruga Rodrigues  

VOGAIS 

Luís Carlos Gomes Mendonça 

Judite Maria Nunes Serpa 

Maria de Fátima Silva Salgueiro Correia 

Maria Domitília Carlos da Rosa  

(Recolha efectuada por: Manuela Meirinho, Assistente Técnica da Junta 

de Freguesia de Ribeirinha, 04/02/2021) 
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PEDRO MIGUEL 

 

 

 

12/12/1976 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduardo Faria Morais  

SECRETÁRIA - Manuel Gabriel Goulart Nunes 

TESOUREIRO - Carlos Garcia Pereira 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Maria de Jesus Oliveira Correia Andrade 

1ª SECRETÁRIA - Maria de Jesus Borges de Matos 

2ª SECRETÁRIA - Maria de Lurdes Borges 

VOGAIS 

Manuel Silveira Borges 

Carlos da Terra Vargas 

Manuel Fernando da Silva 

 

16/12/1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Eduardo Faria Morais  

SECRETÁRIO - Manuel Gabriel Goulart Nunes 

TESOUREIRA - Maria de Jesus Oliveira Correia Andrade 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - João Francisco da Silva Faria 

1ª SECRETÁRIA - Maria Albertina da Silva Faria Nunes 

2º SECRETÁRIO - Manuel Furtado 
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VOGAIS 

Domingos Medeiros 

Manuel Fernando da Silva 

Isaías Martins da Silva 

 

12/12/1982 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José da Terra Carlos  

SECRETÁRIA - Maria de Jesus Dutra 

TESOUREIRA - Ilídio José da Costa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - João Francisco da Silva Faria 

1ª SECRETÁRIA - Hélia Maria Gomes de Faria 

2º SECRETÁRIO - Isaías Martins da Silva 

VOGAIS 

José da Terra Carlos (pai) 

José Albino Garcia 

José Fernando Matos 

Maria Fernanda Oliveira Gaspar 
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15/12/1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José da Terra Carlos  

SECRETÁRIO - Manuel Alberto Rocha 

TESOUREIRO - António José Andrade 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Gabriel Goulart Nunes 

1ª SECRETÁRIA - Hélia Maria Gomes Faria (por confirmar) 

2º SECRETÁRIO - Isaías Martins Silva 

VOGAIS 

Isidro Medeiros 

Mário António da Rosa (por confirmar) 

José Albino Silva 

 

17/12/1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José da Terra Carlos  

SECRETÁRIO - Manuel Gabriel Goulart Nunes 

TESOUREIRO - António José Andrade 
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Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Daniel Amaral Silveira 

1ª SECRETÁRIA - Maria de Oliveira Dutra 

2º SECRETÁRIO - José Maria da Silva Pereira 

VOGAIS 

Mário António da Rosa  

José Serafim da Terra Vargas 

Manuel Alberto Nunes 

12/12/1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Albino Garcia 

SECRETÁRIO - José Alberto Nunes  

TESOUREIRO - Ludgero Manuel Pinheiro 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Eduíno da Silveira 

1º SECRETÁRIO - Alvarino Pereira Nunes 

2º SECRETÁRIO - José Gabriel Ferreira Matos 

VOGAIS 

José Vítor Pinheiro 
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José da Terra Carlos 

António José Andrade (renunciou ao mandato segundo Acta de 

30/04/1995) 

Eduardo Elias Silva (substituiu António José Andrade) 

Mário do Rosário Serpa 

 

14/12/1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Albino Garcia 

SECRETÁRIO - José Fernandes Pereira Silva 

TESOUREIRO - Fernando José Dutra Andrade 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Eduíno da Silveira  

1ª SECRETÁRIA - Maria Teresa Matos Sousa 

2º SECRETÁRIO - Alvarino Pereira Nunes 

VOGAIS 

José Serafim da Terra Vargas 

Carlos Manuel Amaral 

António Manuel Faria Gaspar 
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Mário Luís da Terra Carlos 

 

16/12/2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Alberto Nunes 

SECRETÁRIO - Norberto dos Santos Carlos 

TESOUREIRO - Luís António da Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Manuel Amaral 

1ª SECRETÁRIA - Sofia Freitas Decq Mota Benjamin (Renunciou ao 

mandato segundo Acta de 24/09/2002) 

2º SECRETÁRIO - Francisco Salvador Medeiros (Substituiu Sofia 

Freitas Decq Mota Benjamin) 

VOGAIS 

Hélia Maria da Terra Morais 

José da Terra Carlos 

José Vítor Pinheiro 

Vítor Pinheiro Bettencourt 

Ludgero Manuel Pinheiro 
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09/10/2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Avelino Gabriel da Silveira a) 

SECRETÁRIO - Cláudio Sousa Garcia 

TESOUREIRO - José Manuel de Sousa Vargas 

a)Renunciou ao mandato conforme consta na Acta de 18/12/2007. 

Comunicado à C.M.H. para marcação de novas eleições 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Manuel Sousa Lopes 

1ª SECRETÁRIA - Fernanda Maria Oliveira Gaspar 

2º SECRETÁRIO - Mário Fernando Pinheiro Silva 

VOGAIS 

Carlos Manuel Pereira da Silva 

Norberto dos Santos Carlos 

Marlene Sofia Silveira Bettencourt 

Carlos Manuel Amaral 
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14/04/2008 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Cláudio Sousa Garcia 

SECRETÁRIO - Rui Manuel Pinheiro da Silva 

TESOUREIRO - José Manuel de Sousa Vargas 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Luís Manuel Sousa Lopes 

1ª SECRETÁRIA - Fernanda Maria Oliveira Gaspar 

2º SECRETÁRIO - José Victor Pinheiro 

VOGAIS 

Norberto dos Santos Carlos 

Isabel Maria Martins Silva André 

Avelino Gabriel Silveira 

José Alberto Nunes 
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11/10/2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Norberto dos Santos Carlos 

SECRETÁRIO - José Alberto Nunes 

TESOUREIRO - José Manuel de Sousa Vargas 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Alberto da Silva Ferreira 

1ª SECRETÁRIA - Maria Alvarina da Silva Ferreira do Céu 

2º SECRETÁRIO - Nelson Filipe Faria da Costa 

VOGAIS 

Avelino Gabriel da Silveira 

Hélia Maria da Terra Morais 

Luís António da Silva 

Rui Manuel Pinheiro da Silva 

 

29/09/2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Fernandes Matos 

SECRETÁRIO - Rui Pedro Matos Vargas 
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TESOUREIRA - Maria Alvarina da Silva Ferreira do Céu 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Manuel de Sousa Vargas 

1ª SECRETÁRIA - Cláudia de Fátima Rosa Goulart 

2º SECRETÁRIO - Mário Fernando Pinheiro Silva 

VOGAIS 

Norberto dos Santos Carlos 

Sónia da Conceição Dias Correia 

Luís António da Silva 

Hélia Maria da Terra Morais 

 

01/10/2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José da Terra Carlos 

SECRETÁRIA - Marlene de Fátima da Silva Lemos 

TESOUREIRO - Luís António da Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Humberto Neves 

1ª SECRETÁRIA - Verónica de Fátima da Silva Pito Amaral 
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2º SECRETÁRIO - Norberto dos Santos Carlos 

VOGAIS 

José Gabriel Vargas Pereira 

Mário Fernando Pinheiro Silva 

Pedro Norberto da Silva Pereira 

Maria Alvarina da Silva Ferreira do Céu 

(Recolha feita por Marlene Lemos, actual Secretária da Junta de 

Freguesia de Pedro Miguel) 
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PRAIA DO ALMOXARIFE 

 

 
1974 

Comissão Administrativa 

PRESIDENTE - José da Terra Vargas 

SECRETÁRIO - José Maria da Costa 

TESOUREIRO - Manuel Furtado da Silva 
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1976 

Eleição Autárquica - Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Alda Maria Conde Fontes de Brito e Melo 

SECRETÁRIO - António Emílio Dias Bettencourt 

TESOUREIRO - Francisco Joaquim da Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Manuel Furtado da Silva 

1º SECRETÁRIO - Elias Celestino Vargas 

2º SECRETÁRIO - Amílcar Goulart Pereira 

VOGAIS 

Manuel Martins da Silva 

Maria de Fátima Gaspar Rosa 

José Maria da Costa 

 

PPD: 141 votos - 4 mandatos 

PS: 127 votos - 3 mandatos 

Abstenção: 159 
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1979 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Maria da Costa 

SECRETÁRIO - António Emílio Dias Bettencourt 

TESOUREIRO - Francisco Joaquim da Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Armando Silveira Bettencourt 

1º SECRETÁRIO - José Ilídio Leal das Neves 

2º SECRETÁRIO - José Pinheiro da Terra 

VOGAIS 

José Manuel Costa 

Alberto Henrique Oliveira 

Humberto Caetano Oliveira 

 

PPD: 178 votos - 5 mandatos 

PS: 174 votos - 4 mandatos 

Abstenção: 102 
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1982 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Maria da Costa 

SECRETÁRIO - Baltazar Macedo Aquino 

TESOUREIRO - José Mário Duarte Garcia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - António Emílio Dias Bettencourt 

1º SECRETÁRIO - José Ilídio Leal das Neves 

2º SECRETÁRIO - José Pinheiro Terra 

VOGAIS 

Armando Silveira Bettencourt 

José Henrique Vargas Silva 

José Maria Dias 

Manuel Fernando Silva 

Francisco Furtado Terra 

José Norberto Vargas 

PPD: 188 votos - 5 mandatos 

PS: 145 votos - 4 mandatos 

Abstenção: 88 
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1985 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Maria da Costa 

SECRETÁRIO - Joaquim António Coutinho 

TESOUREIRO - José Mário Duarte Garcia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - António Emílio Dias Bettencourt 

1º SECRETÁRIO - José Maria Dias 

2º SECRETÁRIO - Manuel Fernando da Silva 

VOGAIS 

José da Silva Dias 

José Manuel Garcia 

Baltazar Macedo de Aquino 

José Faria Lopes 

 

PPD: 194 votos - 5 mandatos 

PS: 90 votos - 2 mandatos 

Abstenção: 161 
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1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Fernando Silveira Rosa 

SECRETÁRIO - Ercílio Fernando Andrade Dias 

TESOUREIRO - Mário Pereira Dias 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Henrique Vargas Silva 

1º SECRETÁRIO - José Henrique Silva 

2º SECRETÁRIO - Mário Humberto Nascimento Bettencourt 

VOGAIS 

José Maria da Costa 

Manuel Fernando Silva 

António Emílio Dias Bettencourt 

Elias Celestino de Vargas 

 

PPD: 198 votos - 4 mandatos 

PS: 160 votos - 3 mandatos 

Abstenção: 164 
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1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Elias Celestino de Vargas 

SECRETÁRIO - Fernando Silveira Rosa 

TESOUREIRO - José Maria Dias 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - António Emílio Dias Bettencourt 

1º SECRETÁRIO - Nelson Garcia Fragata 

2º SECRETÁRIO - José Mário Duarte Garcia 

VOGAIS 

José Pinheiro Terra 

José Humberto Rodrigues 

Rui Manuel Freitas Oliveira 

 

PPD: 141 votos - 3 mandatos 

PS: 166 votos - 3 mandatos 

Abstenção: 128 
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1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Elias Celestino de Vargas 

SECRETÁRIO - Rui Manuel Freitas Oliveira 

TESOUREIRO - José Pinheiro Terra 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Jorge Manuel Andrade Dias 

1º SECRETÁRIO - José Ilídio Leal das Neves 

2º SECRETÁRIO - António Armando da Rosa 

VOGAIS 

António Emílio Dias Bettencourt 

Joaquim António Coutinho 

Fernando Silveira Rosa 

 

PPD: 116 votos - 2 mandatos 

PS: 183 votos - 4 mandatos 

Abstenção: 178 
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2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Paulo Jorge M. Costa Dutra de Sousa 

SECRETÁRIA - Zélia Maria Dias Garcia Silva 

TESOUREIRO - Carlos Manuel Costa 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José António Goulart Figueiredo 

1ª SECRETÁRIA - Sandra Maria Goulart Silva Rosa 

2º SECRETÁRIO - José Mário Duarte Garcia 

VOGAIS 

Fernando Manuel Terra Meirinho 

António Armando Rosa 

José Pinheiro Terra 

Jorge Manuel Andrade Dias 

PPD: 245 votos - 4 mandatos 

PS: 159 votos - 3 mandatos 

Abstenção: 144 
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2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Lúcio Manuel da Silva Rodrigues 

SECRETÁRIA - Dora Madruga da Rosa 

TESOUREIRO - José Eduíno Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Jorge Manuel Andrade Dias 

1ª SECRETÁRIA - Ana Maria Oliveira 

2º SECRETÁRIO - Mário Jorge Duarte da Rosa 

VOGAIS 

José Humberto Rodrigues 

Paulo Jorge M. Costa Dutra de Sousa 

Fernando Manuel Terra Meirinho 

Zélia Maria Dias Garcia Silva 

 

PPD: 204 votos - 3 mandatos 

PS: 209 votos - 4 mandatos 

Abstenção: 144 
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2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Lúcio Manuel da Silva Rodrigues 

SECRETÁRIA - Dora Madruga da Rosa 

TESOUREIRO - José Eduíno Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Jorge Manuel Andrade Dias 

1ª SECRETÁRIA - Ana Maria Oliveira 

2º SECRETÁRIO - Vasco da Gama Leal das Neves 

VOGAIS 

Elisabete Sousa 

Graça Bettencourt 

Nelson Garcia Fragata 

Zélia Maria Dias Garcia Silva 

 

2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Lúcio Manuel da Silva Rodrigues 

SECRETÁRIO - João Paulo da Silva Leal das Neves 
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TESOUREIRA - Graça Patrícia Bettencourt 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Jorge Manuel Andrade Dias 

1ª SECRETÁRIA - Ana Maria Oliveira 

2º SECRETÁRIO - Vasco da Gama Leal das Neves 

VOGAIS 

Dora Madruga da Rosa 

Norberto Duarte Vargas 

Carla Marisa Soares Dias 

Hélia de Fátima Silveira Esteves Pereira 

 

2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Paulo da Silva Leal Neves 

SECRETÁRIO - Vasco da Gama Leal das Neves  

TESOUREIRA - Graça Patrícia Bettencourt 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Jorge Manuel Andrade Dias 

1º SECRETÁRIO - Norberto Duarte Vargas 
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2ª SECRETÁRIA - Maria Cristina Azevedo Abrantes 

VOGAIS 

Dora Madruga da Rosa 

Marisa Cláudia Oliveira Mendonça Reis 

Ercílio Fernando Andrade Dias 

Paula Cristina Silveira Pereira 

(Elementos cedidos pela Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife) 
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FLAMENGOS 

 

 
 

1974 a 1977 

Comissão Administrativa 

PRESIDENTE - José Garcia Lobão  

SECRETÁRIO - Gilberto Vieira Silva 

TESOUREIRO - Renato Alberto Azevedo Lima 
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1977 a 1980 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Garcia Lobão  

SECRETÁRIO - Gilberto Vieira Silva (falecido) 

TESOUREIRO - José Ilídio Garcia Fialho 

Assembleia da Freguesia: 

Maria Antonieta Carvalho França Soares 

João do Carmo Machado 

Ildefonso Raimundo Amaral 

João Mateus de Sousa (falecido) 

Manuel Sousa Melo 

Rufino Ávila de Faria (falecido) 

José Adriano da Rosa 

 

1980 a 1983 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Garcia Lobão  

SECRETÁRIO - António Correia Lobão 

TESOUREIRO - Carlos Alberto Correia 



Pág. 233 
 

Capítulo 3  
   

 

 
 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Gilberto Vieira da Silva (falecido) 

VOGAIS 

Maria Antonieta Carvalho França Soares 

José Ilídio Garcia Fialho 

Jorge Manuel Ávila da Silveira 

João Mateus de Sousa (falecido) 

Manuel Sousa Melo 

Rufino Ávila de Faria (falecido) 

Gabriel Jorge Carmo (falecido) 

 

Junta de Freguesia: 

1983 a 1985 

PRESIDENTE - José Garcia Lobão  

SECRETÁRIO - António Correia Lobão 

TESOUREIRO - Carlos Alberto Correia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Gilberto Vieira da Silva (falecido) 
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VOGAIS 

Maria Antonieta Carvalho França Soares 

José Ilídio Garcia Fialho 

Jorge Manuel Ávila da Silveira 

João Mateus de Sousa (falecido) 

Manuel Sousa Melo 

Rufino Ávila de Faria (falecido) 

Gabriel Jorge Carmo (falecido) 

 

1986 a 1989  

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Correia Lobão 

SECRETÁRIO - Firmínio Lúcio Duarte Pedroso 

TESOUREIRO - Carlos Alberto Correia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Joaquim Garcia do Amaral 

VOGAIS 

Rosa Maria Pimentel Freitas Silva 

Manuel Sousa Melo 
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Joaquim Hermínio Ávila da Silveira 

José Henrique Vieira 

José Hermínio da Rosa Correia 

José Adriano da Rosa 

 

1990 a 1993 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Correia Lobão 

SECRETÁRIO - Firmínio Lúcio Duarte Pedroso 

TESOUREIRO - Carlos Alberto Correia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Joaquim Garcia do Amaral 

VOGAIS 

José Alberto Tavares 

Rosa Maria Pimentel Freitas da Silva 

Humberto Nazaré Rodrigues 

Manuel Sousa Melo 

Carlos Manuel Peixoto Costa Rita 

José Adriano da Rosa 
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Gabriel Jorge Carmo (falecido) 

António Manuel Amaral Silva 

 

1994 a 1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - António Correia Lobão 

SECRETÁRIO - Firmínio Lúcio Duarte Pedroso 

TESOUREIRO - Carlos Alberto Correia 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Alberto Tavares (falecido) 

VOGAIS 

José Garcia Borges 

António Manuel Amaral Silva 

Jorge Manuel Ávila da Silveira 

Manuela Florinda Soares Carmo (falecida) 

Mário Francisco Leal Abreu 

José Adriano da Rosa 

Humberto Nazaré Rodrigues 

Henrique Vieira da Silva 
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1998 a 2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Leonardo Goulart da Silva 

SECRETÁRIO - Carlos Manuel Peixoto Costa Rita 

TESOUREIRO - António Manuel Amaral Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Henrique Vieira da Silva 

VOGAIS 

Otília Maria Carreiro Santos 

Carlos Manuel da Silva Luís 

António Correia Lobão 

Paulino Fernando Bulcão Tavares 

Mário Francisco Leal Abreu 

Carlos Manuel Melo Serpa 

José Alberto Tavares (falecido) 

Albino José Costa Ramos 
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2002 a 2005 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Leonardo Goulart da Silva 

SECRETÁRIO - Carlos Manuel Peixoto Costa Rita 

TESOUREIRO - António Manuel Amaral Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Henrique Vieira da Silva 

VOGAIS 

Otília Maria Carreiro Santos 

Carlos Manuel da Silva Luís 

Rosa Maria Pimentel Freitas Silva 

Jorge Manuel Ávila da Silveira 

Carlos Manuel Melo Serpa 

José Manuel Serpa do Amaral 

João Carlos Gomes Duarte 

Estela Maria Porto Teles 
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2005 a 2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Leonardo Goulart da Silva 

SECRETÁRIO - Carlos Manuel Peixoto Costa Rita 

TESOUREIRO - António Manuel Amaral Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Henrique Vieira da Silva 

VOGAIS 

Luís Filipe Madruga Vieira da Silva 

Otília Maria Carreiro Santos 

Carlos Manuel da Silva Luís 

Joaquim Ilídio da Rosa Correia 

Carla de Fátima Pires Garcia 

Rosa Maria Pimentel Freitas Silva 

Manuel Gabriel Brum da Silva 

Joaquim Hermínio Ávila da Silveira 
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2009 a 2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Manuel Peixoto Costa Rita 

SECRETÁRIO - Joaquim Ilídio da Rosa Correia 

TESOUREIRO - António Manuel Amaral Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Henrique Vieira da Silva (renunciou em 2011, 

substituído por Carlos Manuel da Silva Luís) 

VOGAIS 

Otília Maria Carreiro Santos 

Rosa Maria Pimentel Freitas Silva (renunciou em 2012, substituída por 

Carla de Fátima Pires Garcia) 

Rúben Gomes Lobão 

Maria Filomena Tavares Santos Pereira 

Jorge Manuel Ávila Silveira 

Paulo Jorge da Silva Fialho 

Avelina Goulart 

Mário Leal Abreu 
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2013 a 2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Carlos Manuel Peixoto Costa Rita 

SECRETÁRIO - Joaquim Ilídio da Rosa Correia 

TESOUREIRO - António Manuel Amaral Silva 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Otília Maria Carreiro Santos 

VOGAIS 

Rúben Gomes Lobão 

Fernanda Maria Duarte de Melo Rodrigues 

Luís Carlos Pereira Medeiros 

Maria Filomena Tavares Santos Pereira 

Sandra Lisa Baptista Borges 

Flora Manuela Soares Carmo 

Norberto Ávila Almeida 

Bruno Emanuel Garcia de Melo 
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2017 a 2021 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - José Manuel Amaral Serpa 

SECRETÁRIO - Paulo Jorge Silva Fialho 

TESOUREIRA - Marisa Nicola Silveira Serpa  

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Mário Leal Abreu 

VOGAIS 

Maria de Fátima Anjos Pereira Heitich 

Dário Filipe Melo Silveira 

Manuel Nunes 

Noélia Medeiros 

Carlos Manuel Peixoto Costa Rita 

Otília Maria Carreiro Santos 

Ricardo Amaral 

Carlos Manuel Silva Luís 

(Elementos cedidos pela Junta de Freguesia dos Flamengos) 
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CONCEIÇÃO 

 

 

 

1976-1980 

A 12 de Janeiro de 1977 é constituída a primeira Junta de Freguesia 

após o 25 de Abril 
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Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Luís de Oliveira Pereira 

SECRETÁRIO - João Victor da Rosa Mateus 

TESOUREIRO - Francisco Ilídio da Rosa Correia 

 

1976-1980 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Victor da Rosa Mateus 

SECRETÁRIO - Teresa de Jesus Almeida 

TESOUREIRO - Luís Carlos de Sousa Armas do Amaral 

 

1983-1986 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Victor da Rosa Mateus 

SECRETÁRIO - Luís Carlos de Sousa Armas do Amaral 

TESOUREIRO - Francisco Ilídio da Rosa Correia 
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1986-1989 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Victor da Rosa Mateus 

SECRETÁRIO - Luís Carlos de Sousa Armas do Amaral 

TESOUREIRO - Francisco Ilídio da Rosa Correia 

 

1990-1993 

PRESIDENTE - Adélia Maria Martins Goulart 

SECRETÁRIO - Fernando Manuel Dias Capela 

TESOUREIRO - Manuel Fernando Furtado Moniz 

 

1994-1997 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Manuel Silveira Bettencourt 

SECRETÁRIO - Maria Manuela Bettencourt da Silva Rocha 

TESOUREIRO - Manuel Fernando Furtado Moniz 
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1997-2001 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Manuel Silveira Bettencourt 

SECRETÁRIA - Maria Manuela Bettencourt da Silva Rocha 

TESOUREIRO - Manuel Fernando Furtado Moniz  

Assembleia de Freguesia: 

PRESIDENTE - Lídia Maria Garcia Magalhães de Brandão Pombo 

(foi apresentada a renúncia de mandato a 21 de Junho de 1999 e foi 

substituída pelo cidadão Luís Carlos Garcia da Rosa, que ocupou o lugar 

de 2º Secretário.  

Devido à renúncia de Lídia Pombo, passou a ocupar o lugar de 1º 

Secretário José António Goulart, ocupando o lugar de Presidente da 

Assembleia Luísa Maria dos Santos Valério).  

1ª SECRETÁRIA - Luísa Maria Garcia dos Santos Valério 

2ª SECRETÁRIA - Isabel Cristina da Silva Fraga Garcia 

VOGAIS:  

José António Goulart 

Luís Carlos Garcia da Rosa 

Nelson Garcia Fragata (a 09 de Abril de 2001 pediu a renúncia de 

mandato, tendo sido substituído por José Antonino Machado Magina que, 
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por sua vez, a 18 de Junho de 2001 apresentou a sua renúncia ao mandato, 

tendo sido substituído por Conceição de Jesus Pereira da Rosa Duarte).  

Francisco Manuel Ferreira 

 

2001-2005 (As eleições foram em Dezembro de 2001, pelo que o 

mandato começou a 10 de Janeiro de 2002) 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Manuel Silveira Bettencourt 

SECRETÁRIO - José António Goulart 

TESOUREIRO - Manuel Fernando Furtado Moniz 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - José Carlos Serpa 

1ª SECRETÁRIA - Maria Manuela Bettencourt da Silva Rocha 

(suspensão de mandato, tendo sido substituída por Laura Marques) 

2ª SECRETÁRIA - Lígia Maria Bettencourt Garcia 

VOGAIS 

Teresa de Jesus Almeida Assis 

Sandra Isabel Sousa Alves (a 12 de Setembro de 2002 pediu renúncia do 

cargo, tendo sido substituída por Gilberto Alvernaz). 

Estanislau Dias Avelar 
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Francisco Manuel Ferreira 

 

2005-2009 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Manuel Silveira Bettencourt 

SECRETÁRIA - Laura Maria Murtes Marques 

TESOUREIRO - José António Goulart 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Dionísio Manuel Correia da Silva Rocha 

1ª SECRETÁRIA - Sylvia Lourenço Pereira Rosa 

2º SECRETÁRIO - Francisco José Bettencourt Garcia 

VOGAIS 

Gilberto Alvernaz 

Francisco Manuel Ferreira 

Rui Inácio Raposo Pinto 

Conceição de Jesus Pereira da Rosa Duarte 
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2009-2013 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - João Manuel Silveira Bettencourt 

SECRETÁRIA - Ângela Marie Valadão 

TESOUREIRO - Francisco José Bettencourt Garcia (pediu suspensão 

de mandato, tendo sido o cargo ocupado por Rute Ortins Duarte) 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Rute Ortins Duarte (foi substituída por Sylvia 

Lourenço Pereira Rosa) 

1ª SECRETÁRIA - Maria Manuela Silva 

2ª SECRETÁRIA - Sylvia Lourenço Pereira Rosa (foi substituída por 

Gilberto Alvernaz) 

VOGAIS 

Gilberto Alvernaz 

Lafite Manuel de Brum Freitas  

Adélia Maria Faria da Rosa Silva 

Francisco José Garcia da Rosa 

Rui Inácio Raposo Pinto 

Paula Alexandra Trancoso Naia  
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(Aos vinte oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, foi 

aceite a suspensão do Tesoureiro Francisco José Bettencourt Garcia 

pelo período de 275, por razões profissionais, e foi nomeada para o 

substituir Rute Ortins Duarte como Tesoureira, tendo avançado para 

Presidente da Assembleia de Freguesia Sylvia Lourenço Pereira Rosa e 

para 2º Secretário Gilberto Alvernaz).  

 

2013-2017 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Gilberto Alvernaz 

SECRETÁRIO - Francisco José Bettencourt Garcia 

TESOUREIRO - Lafite Manuel de Brum Freitas 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Laura Maria Murtes Marques 

1º SECRETÁRIO - Sandro Miguel das Neves Fonseca 

2ª SECRETÁRIA - Liseta de Fátima Braga Bairos Garcia de Vargas  

VOGAIS 

Francisco Manuel Ferreira 

Guilhermina Maria Machado 

Sylvia Lourenço Pereira 
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Francisco José Garcia da Rosa 

Raquel de Fátima Dias Medeiros Rosa 

Dionísio Manuel Correia da Silva Rocha 

 

2017-2021 

Junta de Freguesia: 

PRESIDENTE - Gilberto Alvernaz 

SECRETÁRIO - Francisco José Bettencourt Garcia 

TESOUREIRO - Lafite Manuel de Brum Freitas 

Assembleia da Freguesia: 

PRESIDENTE - Sandro Miguel das Neves Fonseca 

1ª SECRETÁRIA - Glória Isabel Neves 

2ª SECRETÁRIA - Maria de Jesus Azevedo da Rosa Fontes 

VOGAIS 

Francisco Manuel Ferreira 

Guilhermina Maria Machado 

Laura Maria Murtes Marques 

Paulo Jorge da Rosa Serpa 

Raquel de Fátima Dias Medeiros Rosa 
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Gracinda de Jesus Almeida Assis 

(Elementos cedidos pela Junta de Freguesia da Conceição, observando-

se a omissão de informação em diferentes mandatos) 

 

A autora do presente trabalho agradece a prestimosa colaboração de 

todas as Juntas de Freguesia do Faial na cedência dos referidos 

elementos, tendo noção de que nalguns casos a recolha em causa foi 

feita propositadamente a seu pedido. Mesmo sabendo que não foi 

possível reunir, na totalidade, a composição de todos os elencos de 

Junta e Assembleia de Freguesia desde as primeiras eleições pós 25 

de Abril até à actualidade, fica publicamente expresso o seu 

reconhecimento pelo esforço demonstrado.  
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