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Eximo. Sr. Presidente 

Sras. e Srs. Deputados 

Sr. Presidente do Governo 

Sras. e Srs. Membros do Governo 

 

VOTO DE PESAR  

PELO FALECIMENTO DO PROFESSOR JORGE AMARAL 

 

Faleceu, no passado dia 7 de maio, o Professor Jorge Manuel Mota 

Amaral Borges, aos 92 anos de idade. 

Nascido em outubro de 1928 no Rosário da Lagoa, o mais velho de 

cinco irmãos, extremoso marido e exemplar pai, deixa em quem o 

conheceu uma indelével memória de humanidade, integridade, 

profissionalismo e competência.  

O Professor Jorge Amaral foi um dos primeiros professores 

licenciados em Educação Física nos Açores, formados pelo então 

Instituto Nacional de Educação Física (INEF), tendo lecionado a 

disciplina entre 1956 e 1992. Foi um mestre na educação desportiva 

escolar, deixando a sua marca na maioria dos seus alunos.  

O Professor Jorge Amaral foi das maiores referências da educação 

física no arquipélago dos Açores, pessoa especialmente respeitada 

pelo excelente trabalho desenvolvido na educação e ensino 

desportivo, décadas de marcante trabalho enquanto especial 

educador de inúmeras gerações de alunos.  
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No ano letivo de 1956/57, efetivou na Escola Industrial e Comercial 

de Ponta Delgada, onde exerceu funções até 1978, tendo então em 

período pós 25 de abril, por extinção das escolas técnicas, transitado 

para a Escola Secundária Domingos Rebelo, onde foi Presidente do 

Conselho Diretivo entre 1978 e 1981.  

Lecionou ainda no Externato Ribeiragrandense. 

Por inúmeras vezes condecorado pela sua excelência de âmbito 

profissional sem que para isso não tivesse contribuído o seu espírito 

profundamente humano e social.  

Na sociedade civil e no apoio a iniciativas de âmbito social, foi 

presidente da Conferência Vicentina, membro da Escola dos Cursos 

de Cristandade, fundador da Cooperativa “Profrutos”, membro da 

Associação Cultural “O Sextante” e Presidente do Centro Social N.ª 

Senhora do Rosário. 

Como fundador e Secretário-Geral da Associação Sócio Cultural do 

“Círculo de Amigos da Lagoa”, fez do debate de ideias, com enfoque 

nas problemáticas sociais, uma forma ativa de para elas encontrar 

soluções, não temendo os riscos inerentes ao regime vigente. 

Entre 1981 e 1983, foi eleito Vereador da Câmara Municipal da 

Lagoa. 

Apesar de reformado em 1992, prosseguiu com o seu trabalho 

comunitário, tendo sido presidente do Conselho Central dos Açores 

da Conferência Vicentina, membro da Comissão de Proteção de 

Menores da Lagoa, membro da Comissão Local de 
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Acompanhamento do Rendimento Mínimo Garantido da Lagoa e 

membro fundador da Santa Casa da Misericórdia da Lagoa. 

Recebeu o Diploma de Mérito Municipal daquela autarquia, tendo 

sido agraciado pela Casa do Povo da Maia e homenageado pelos 

antigos alunos da antiga Escola Comercial e Industrial de Ponta 

Delgada.  

Do Presidente da República, recebeu o Grau de Grande Oficial da 

Ordem da Instrução Pública. 

Jorge Amaral, o professor de Educação Física foi, acima de tudo, um 

educador de várias gerações. Foi um formador de bons cidadãos, 

missão que atingiu ao afirmar-se como um exemplo para todos 

quantos tiveram o privilégio de o ter tido como professor e como 

amigo. 

Era um inconformado com o infortúnio dos outros e tudo fez, que 

estivesse ao seu alcance, para ajudar os outros a ultrapassar os 

obstáculos das suas vidas. 

 

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 Professor Jorge Amaral.  

 

Do presente voto deve ser dado conhecimento à sua família e à 

Câmara Municipal de Lagoa. 
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Muito obrigado. 

Sala de Sessões, 19 de maio de 2021 

 

Os Deputados do GPPS 

Vasco Cordeiro 

Sandra Dias Faria 

Andreia Cardoso 

Miguel Costa 

Rodolfo Franca 

 

Os Deputados do Bloco de Esquerda 

António Lima 

Alexandra Manes 

 

O Deputado do PAN 

Pedro Neves 

 

O Deputado do Iniciativa Liberal 

Nuno Barata Almeida Sousa 

 

 

 

 

 


