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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

 À Casa do Triângulo - pela comemoração dos 25 Anos 
 

A Casa do Triângulo, situada em São Miguel, na cidade de 
Ponta Delgada, celebrou no passado dia 1 de maio, 25 anos de 
existência. 

A Casa do Triângulo foi criada a 1 de maio de 1997, por um 
grupo de pessoas naturais das três ilhas do triângulo, Pico, Faial e São 
Jorge, tendo posteriormente sido registada, a 19 de novembro de 
1999, com o empenho do então Secretário Regional da Habitação e 
Equipamentos, Dr. José Contente.  

A Casa do Triângulo é caracterizada como um porto de abrigo, 
pois ao longos destes 25 anos, a sua função, para além de promover 
atividades de caráter cívico, social, cultural e recreativo, é acolher 
famílias deslocadas destas três ilhas, na ilha de São Miguel, resultante 
de diversos problemas, com especial destaque para o apoio aos 
doentes e/ou seus acompanhantes que se deslocam para obterem 
cuidados de saúde e que sejam economicamente carenciados. 

A 10 de dezembro de 2000 é inaugurada a sede da Casa do 
Triângulo, a qual mantém as tradições e costumes das três ilhas, 
nomeadamente os bailes de chamarrita, as sopas do Divino Espírito 
Santo, promovidas uma vez por ano, como forma de juntar todos os 
sócios e também angariar fundos.  

Atualmente a associação conta com 257 sócios, 113 da ilha do 
Pico, 77 da Ilha do Faial, 49 da ilha de São Jorge e 18 de diversas 
partes.  

Gostaríamos de realçar o papel dos primeiros dois sócios, o Sr. 
Fernando Manuel de Castro Rocha (natural da ilha do Pico, sócio 
número 1) e o Sr. Jorge Manuel Laranjo da Costa (natural da ilha do 
Pico sócio número 2), na criação desta associação, que atualmente tem 
Carlos Adalberto Silva, como Presidente da Direção.  

A Casa do Triangulo recebe nos tempos atuais e anualmente, à 
volta de duas mil pessoas deslocadas dessas ilhas, daí o papel cívico, 



 

                                                                                    2 

cultural, humano e social que a mesma representa, não só para o 
triângulo, mas também para a ilha de São Miguel. 
  
Pela reconhecida importância, cultural, social e humanitária, bem 
como pelo compromisso de ajuda ao próximo, vem o Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista – Açores, apresentar, nos termos 
regimentais e estatutários aplicáveis, à Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores, um Voto de Congratulação pelos 25 

anos da Casa do Triângulo. 

O presente voto deve ser dado conhecimento ao Presidente da 
Direção da Casa do Triângulo, às Câmaras e Assembleias 
Municipais de Velas, Calheta, São Roque do Pico, Madalena, Lajes 
do Pico e Horta. 

 

Horta, Sala das Sessões, 31 de maio de 2022 
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Ana Luísa Luís 


