
 

 

 

Voto de Pesar 

Pelo falecimento do Padre José Alvernaz Pereira Escobar 

 

Faleceu no passado dia 17 de abril o Padre José Alvernaz Pereira 

Escobar, com 80 anos de idade. 

O Padre Alvernaz, como era por todos conhecido, será sempre 

identificado como o Pároco da freguesia do Salão, freguesia que o viu nascer, 

onde fez a instrução primária e de onde partiu, com apenas 12 anos de idade, 

rumo ao Seminário de Angra para prosseguir os seus estudos. 

Foi ordenado em maio de 1965, tendo estagiado na Sé de Angra durante 

um ano, de onde seguiu para S. Miguel onde paroquiou em algumas freguesias 

do concelho da Ribeira Grande. 

Mais tarde, foi convidado para secretário particular do então Bispo D. 

Manuel Afonso de Carvalho, tendo exercido estas funções por 5 anos. 

O apego à família e à ilha que o viu nascer, ditam o seu regresso à ilha do 

Faial e à sua freguesia natal, agora como padre na paróquia de N. Senhora do 

Socorro, no ano de 1975. 

Foi ainda pároco da freguesia dos Cedros, professor de Educação Moral 

e Religiosa Católica e responsável pela Pastoral Juvenil da Horta. 

A sua disponibilidade, amabilidade e simplicidade foram caraterísticas que 

o acompanharam nos 56 anos que dedicou à vida sacerdotal e reconhecidas por 

todos os que privaram com o Padre Alvernaz. 

Era o rosto mais visível da reconstrução da Igreja do Salão, totalmente 

destruída pelo terramoto de 1998, que assolou a ilha do Faial, mas, como sempre 

o afirmou publicamente, considerava-se apenas mais um, dos muitos – 

paroquianos, emigrantes e entidades públicas, que trabalharam e contribuíram 

para a concretização deste sonho. E foi audaz ao aceitar a complexidade 

arquitetónica da nova Igreja, contribuindo, também por esta via, para a 

construção de um marco físico e simbólico na freguesia do Salão.  

Mais do que os aspetos arquitetónicos, valorizava a simbologia deste 

projeto, como o próprio referiu em entrevista ao semanário do Faial, Tribuna das 



 

 

 

Ilhas, cerca de 15 dias antes de falecer: “Esta tenda é um símbolo importante e 

a Igreja do Salão representa-a, simbolizando não apenas a presença de Deus 

no meio do Seu povo, mas também o facto de estarmos neste mundo de 

passagem, a caminho da Terra Prometida”. 

 

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores aprove um Voto de Pesar pelo falecimento do 

Padre José Alvernaz Pereira Escobar.  

 

Do presente voto deve ser dado conhecimento à sua família, à Junta de 

Freguesia do Salão, à Ouvidoria da Horta e à Diocese de Angra.  

 

Sala de Sessões, 18 de maio de 2021 
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