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Voto de Congratulação 

Ao Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, 

e à População do Corvo 

 

O Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, esteve na Ilha 

do Corvo no passado dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, de onde foi transmitido, no 

primeiro dia do ano, a habitual mensagem de Ano Novo. 

O Chefe de Estado viajou de Lisboa para a ilha Terceira, onde foi recebido pelo 

Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, e seguiu para a ilha do 

Corvo, onde o Presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Silva, acompanhado de 

diversas individualidades da ilha, o aguardavam. 

Na ilha do Corvo, o Presidente da República começou por visitar o Caldeirão e passear a 

pé. Já na Vila, conviveu com os utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia, fez 

compras no comércio local, visitou a Casa do Tempo, contatou com os Corvinos e, no 

edifício da Câmara Municipal, assinou o Livro de Honra do Município. 

À noite, no Ginásio da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, esteve presente 

num jantar de confraternização com os Corvinos onde se celebrou a entrada no ano 

2020. 

Com esta presença, o Presidente da República quis deixar claro que tem "sempre no seu 

pensamento e coração todos os portugueses, estejam longe ou estejam perto". 

Esta visita serviu também para demonstrar ao resto do País o verdadeiro significado de 

insularidade, o que é vencer as dificuldades impostas pela distância e pelos infortúnios 

da natureza, mostrando ser um Presidente que interpreta fielmente um sentimento de 

Açorianidade.  

Na sua deslocação ao arquipélago dos Açores, o Presidente da República, teve ainda 

oportunidade de degustar alguns dos produtos da Região e até de adquirir alguns deles, 

num sinal claro de demonstração da sua excelência e qualidade. 
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A escolha da Ilha do Corvo para a passagem de ano de Marcelo Rebelo de Sousa e a 

consequente transmissão da sua tradicional mensagem de ano novo, é motivo de 

orgulho para todos os Açorianos. 

É também motivo de orgulho para todos os açorianos, a forma cuidada, afetuosa e 

calorosa como os Corvinos receberam o chefe de estado e a sua comitiva.  

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista  propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em 

sessão plenária no mês de janeiro, que seja aprovado um Voto de Congratulação pela 

escolha da Ilha do Corvo para a passagem de ano e consequente transmissão da 

Mensagem de Ano Novo de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor 

Marcelo Rebelo de Sousa, bem como aos habitantes do Corvo pela forma como o 

receberam. 

Mais se propõe que do mesmo seja dado conhecimento a Sua Excelência o Presidente 

da República, ao Presidente da Câmara Municipal do Corvo e à Presidente da Assembleia 

Municipal do Corvo. 

 

Horta, Sala das Sessões, 16 de janeiro de 2020. 

 

Os Deputados, 


