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VOTO DE PESAR 

 

Pelo Falecimento de Luís Alberto Faria Vieira 

 

Faleceu no passado dia 31 de julho, aos 59 anos de idade, Luís Alberto Faria 

Vieira. 

Natural da Feteira, freguesia da ilha do Faial, na qual residiu toda a sua vida, fez 

o seu percurso escolar até ao 11.º ano no Liceu da Horta tendo, em 1985, 

concluído o Curso de Fiscal Técnico de Obras Públicas com a classificação de 

18 valores, no Centro de Documentação e Formação Técnica das Capelas, na 

ilha de São Miguel. 

Aos 9 anos de idade, começou a trabalhar com o seu avô materno e com os seus 

pais na terra, e exerceu, também, a ocupação de pedreiro, nomeadamente no 

intervalo entre a conclusão da escolaridade e o seu ingresso na formação 

profissional.  

Terminado o curso, estagiou na Secretaria Regional das Obras Públicas – 

Delegação da ilha do Faial, entrando posteriormente para o quadro. 

Integrou a Proteção Civil e, em 1998, após a tragédia do sismo de 9 de julho, 

dedicou-se, de forma particular, no auxílio às dezenas de famílias sinistradas e 

na recuperação de infraestruturas danificadas por aquela calamidade. Na altura, 

desempenhava ainda funções de Presidente da Junta de Freguesia da Feteira 

(freguesia também bastante fustigada por esta catástrofe), tendo assistido a 

inúmeras famílias atingidas. 

Nas funções que exerceu como Presidente da Junta de Freguesia da Feteira de 

1997 a 2005, Luís Vieira empenhou-se de forma muito incisiva para desenvolver 

a sua freguesia, onde se destacam, entre muitas outras ações, a construção do 

parque de lazer da Feteira, a aquisição de viatura para a Junta de Freguesia, a 

desobstrução de linhas de água e todo o auxílio prestado aquando do sismo de 

1998. 
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Foi, também, Presidente da Assembleia de Freguesia da Feteira entre 1994 e 

1997, e vogal daquele órgão autárquico de 2005 a 2021, fez parte da Comissão 

Fabriqueira da Paróquia da Feteira, pertencendo ao grupo criado para 

acompanhar a reconstrução da Igreja daquela freguesia após o sismo de 1998. 

Integrou os órgãos sociais da Casa do Povo da Feteira, desde 2009, e em 2019, 

assumiu o cargo de membro da comissão técnica de acompanhamento da obra 

de construção do Centro Intergeracional da Feteira, através da Casa do Povo. 

Foi tocador da Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, onde iniciou 

a sua participação aos 13 anos de idade, tendo sido ainda Secretário da Direção 

entre 1980 e 1982, Vice-Presidente de 2015 a 2017 e, de 2017 até à data do seu 

falecimento, Presidente da Assembleia Geral desta mesma instituição cultural. 

Desde 1996 até à data do seu falecimento foi Presidente da Direção do Império 

da Caridade na Feteira, para além de outras inúmeras participações cívicas em 

várias coletividades, da freguesia e da ilha. 

Luís Vieira significava, para quem com ele lidou pessoalmente, afabilidade, 

vontade de ajudar o próximo e capacidade de transmitir tranquilidade a quem o 

rodeava, mesmo em momentos de maior pressão ou dificuldade. 

Luís Vieira era, e continuará a ser, um símbolo do poder autárquico faialense e 

açoriano e uma referência para muitos dos que o acompanharam em diversas 

frentes. 

Partiu, deixando para trás muitos amigos e familiares, particularmente a sua filha 

Viviana, de quem o Luís Vieira muito se orgulhava e a quem definiu a prioridade 

da sua vida. 

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

do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, reunida em sessão plenária no dia 8 de setembro de 2022, a aprovação 

de um Voto de Pesar pelo falecimento de Luís Alberto Faria Vieira, enaltecendo 

o seu percurso de vida, destacando-se a longa atividade autárquica, o auxílio 

aos sinistrados do sismo de 1998 e todo o trabalho desenvolvido em prol do 

desenvolvimento da ilha do Faial e, em particular, da freguesia da Feteira.  
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Do presente voto deve ser dado conhecimento à sua família, à Assembleia e 

Junta de Freguesia da Feteira, aos órgãos sociais da Casa do Povo da Feteira, 

aos órgãos sociais da Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, e à 

direção do Império da Caridade da Feteira. 

 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2022. 

 

Os deputados, 

 

Tiago Branco 

 

Vasco Cordeiro 

 

Ana Luís  

 

Berto Messias 

 

Andreia Cardoso 

 

Sandra Dias Faria 

 

Carlos Silva 

 


