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VOTO DE PESAR 

António Pedro Borba da Rocha 

No passado dia 9 de dezembro, faleceu em Angra do Heroísmo, António Pedro 

Borba da Rocha, aos 66 anos de idade. 

O terceirense António Rocha começou a colaborar com o Rádio Clube de Angra 

em1979, ocupando-se da componente técnica e envolvendo-se na construção 

da nova sede da estação radiofónica angrense, inaugurada a 25 de junho de 

1987. 

Após um interregno na sua colaboração com o Rádio Clube de Angra, António 

Rocha regressou à “Voz da Terceira” em 2003, ascendendo à vice-presidência 

da estação e ao comando de várias equipas diretivas. 

António Rocha, que teve um papel fundamental na modernização tecnológica do 

Rádio Clube de Angra, acabou por assumir o cargo de Presidente da Direção do 

RCA em 2005, tendo-se mantido durante dez anos à frente da estação de 

radiodifusão angrense. 

A sua ligação à rádio levou-o a ser delegado para os Açores da ARIC–

Associação das Rádios de Inspiração Cristã e, posteriormente, diretor nacional 

da mesma. 

Foi sócio fundador da Açormega, uma empresa que prestava serviços de 

informática na Terceira e em São Miguel e, em 1999, fundou a firma Açorlógica, 

em parceria com Roberto Aguiar. 

A empresa Açorlógica, sediada na Ilha Terceira e representada  em todas as 

ilhas dos Açores pelos seus Parceiros, à exceção de Flores e Corvo, é uma 

empresa centrada na comercialização das TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicações), dedicada essencialmente à área empresarial, dando especial 

destaque à modernização e inovação tecnológica e prestando serviços 

informáticos, instalação de sistemas de segurança e serviços de reparação, 

manutenção e outsourcing sendo, também, a patrocinadora oficial do Club 

Championship Açorlógica, o torneio que atribui os títulos de campeões do Clube 

de Golfe da Ilha Terceira. 
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Aliás, esse patrocínio deveu-se à paixão de António da Rocha pelo golfe, 

modalidade que praticava com gosto, como sócio do Clube de Golfe da Ilha 

Terceira, instituição que sempre contou com a sua colaboração e de cujos 

órgãos sociais fez parte. 

António Rocha era um homem e cidadão empenhado, dedicado e inspirado e 

que sempre teve o desejo de ajudar as instituições locais, sendo lembrado pela 

entrega e profissionalismo com que desempenhava as suas funções. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o grupo Parlamentar 

do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa Regional da Região 

Autónoma dos Açores, reunida em sessão Plenária no periodo legislativo de 

janeiro de 2020, a aprovação de um Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. 

António Pedro Borba da Rocha. 

Do presente Voto de Pesar deve ser dado conhecimento à sua família, à Direção 

do Rádio Clube de Angra e à empresa Açorlógica. 

 

Horta, Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2020 

 

 

Os Deputados 
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