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Voto de Pesar 

Pelo falecimento do Padre Manuel Medeiros Sousa 

 

 

Faleceu no passado dia 15 de maio o Padre Manuel Medeiros Sousa, com 

90 anos de idade. O Padre Manuel (como era mais conhecido) nasceu a 23 de 

janeiro de 1929, na freguesia de Calhetas, Concelho da Ribeira Grande, na ilha 

de São Miguel, e cumpriu a sua etapa vocacional no Seminário Diocesano de 

Angra do Heroísmo. Após esse período, regressou a São Miguel para exercer 

as funções de sacerdote na Paróquia do Senhor Bom Jesus, de Rabo de Peixe, 

como vigário cooperador, cargo que exerceu durante três anos. 

 No ano de 1957, atendendo ao pedido do Prior Evaristo Carreiro Gouveia, 

o Bispo de Angra, D. Manuel Afonso de Carvalho, nomeou o padre Manuel 

vigário cooperador da Matriz de Nossa Senhora da Estrela, na Ribeira Grande. 

Passado pouco mais de um mês da sua colocação, o Prior Evaristo Carreiro 

Gouveia viria a falecer, ficando o padre Manuel Sousa, por provisão episcopal, 

pároco da referida Matriz, funções que exerceu durante 35 anos. 

 Na Quaresma do ano seguinte (1958), o Padre Manuel retomou naquela 

paróquia as cerimónias da Semana Santa, as quais já não se realizavam há 

muitos anos. Este foi um grande acontecimento na vida social e religiosa da 

então Vila da Ribeira Grande. 

 Dando continuidade à atividade do seu antecessor junto da juventude, o 

Padre Manuel reabriu o Salão Paroquial da Matriz completamente remodelado e 

equipado com jogos e sala de leitura. Ali se realizaram teatros, comédias e 

encontros de jovens. Ainda nesse ano de 1958, abraçou a tarefa de montagem 

do tradicional Presépio Movimentado, habitualmente chamado de Presépio do 

Senhor Prior. Para isso agregou muitos jovens que, aos serões, montavam todas 

as peças e figuras do referido Presépio.  

 O Padre Manuel Medeiros Sousa foi um notável pregador, fazendo parte 

de um grupo de sacerdotes que se distinguiam pelo poder da palavra e pela 

forma de comunicar. Percorreu toda a ilha em pregações pelas várias paróquias. 

Foi também convidado por diversas vezes pelas comunidades emigrantes dos 

Estados Unidos da América e Canadá, para presidir e pregar em muitas festas 

religiosas. 
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 Para além de Pároco, exerceu ainda as funções de professor da disciplina 

de Moral e Religião, por diversos anos, na Escola Secundária da Ribeira Grande. 

O seu empenho pedagógico e a sua constante boa disposição marcaram toda a 

comunidade escolar, sobretudo as várias gerações de estudantes que passaram 

pelas suas aulas. 

 Em 1982, por ocasião das suas Bodas de Prata Sacerdotais, D. Aurélio 

Granada Escudeiro, Bispo de Angra, atribuiu-lhe o título vitalício de Prior. 

 Em 1986, por motivos de saúde, pediu ao senhor Bispo a sua substituição, 

o que veio a ocorrer a 25 de janeiro do ano seguinte. 

 Após a sua saída da Paróquia, o Prior Manuel Sousa manteve a sua 

atividade pastoral, nomeadamente no Movimento dos Romeiros de São Miguel, 

do qual foi Diretor Espiritual durante 14 anos. 

 Entre 1987 e 2017 foi Assistente Espiritual do Lar Augusto César Ferreira 

Cabido.  

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

Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, reunida em Plenário, emita o seguinte voto de pesar pelo falecimento do 

Padre Manuel Medeiros Sousa. 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento à sua família e à Diocese 

de Angra. 

 

Horta, 04 de julho de 2019. 

                                                      

Os Deputados 


