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Voto de Pesar 

Pelo falecimento de João Alberto de Melo Miranda 

 

 

João Alberto de Melo Miranda deixou-nos no passado dia 21 de junho, em 

Angra do Heroísmo. Foi lá que nasceu, a 19 de dezembro de 1930, tendo a sua 

vida sido pautada pelo serviço à causa pública, destacando-se a sua carreira de 

Engenheiro, desempenhada na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

João Alberto de Melo Miranda é também um nome querido desta Casa, 

por aqui ter desempenhado as funções de deputado, nos primórdios da nossa 

Autonomia. 

Formou-se como Agente Técnico de Engenharia Civil e Minas no então 

Instituto Industrial de Lisboa, uma profissão que viria mais tarde a ser designada 

por Engenheiro Técnico.  

Iniciou a sua vida profissional nas minas de volfrâmio da Panasqueira, na 

Beira Interior. Posteriormente, integrou a empresa “Obras Públicas e Cimento 

Armado, S.A”, mais conhecida como OPCA, uma das mais prestigiadas 

empresas portuguesas a atuar no sector da engenharia, construção civil e obras 

públicas, que funcionou entre 1932 e 2008. 

João Alberto de Melo Miranda participou ativamente na construção das 

estradas da margem sul do Tejo, que dão acesso à hoje designada Ponte 25 de 

Abril.  

Contudo, o seu amor a esta Terra, à nossa Região, no caso concreto à 

ilha Terceira, fez com que regressasse à sua ilha natal, tendo-se candidatado a 

uma vaga na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

Foi lá que desempenhou exerceu a grande maioria da sua atividade 

profissional, tendo iniciado funções em 1965 e tendo-se aposentado 29 anos 

depois, em 1994. 

Esta vida de funções públicas apenas foi interrompida no período em que 

desempenhou as funções de deputado na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, na primeira legislatura da nossa Região, entre 1976 e 

1980. 

Enfrentou sempre com empenho e dedicação os desafios profissionais a 

que foi sujeito, destacando-se os decorrentes do devastador sismo de 1980.  
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A 1 de janeiro de 1989 foi nomeado Diretor do Departamento de Serviços 

Técnicos da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, um cargo que 

desempenhou, com brio, até à sua aposentação.  

João Alberto de Melo Miranda, foi também um ativo membro da nossa 

sociedade Terceirense.  

Em 1960, integrou o grupo dos 30 sócios fundadores da Associação “Os 

Montanheiros”, tendo participado no Grupo de Trabalho que elaborou a Proposta 

do Estatuto Provisório da Região Autónoma dos Açores em 1976. 

Cabe-nos agora a nós recordar, com saudade e admiração, o excelente 

profissional e a admirável pessoa que foi João Alberto de Melo Miranda durante 

toda a sua vida. 

 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores aprove um Voto de Pesar pelo falecimento 

de João Alberto de Melo Miranda. 

 

Do presente voto deve ser dado conhecimento à sua Família, à Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo e à Associação “Os 

Montanheiros”. 

 

Horta, Sala de Sessões 15 de dezembro de 2021 

 

Os Deputados, 

 

 

 

Andreia Cardoso 

 

 

Sérgio Ávila 

 

Berto Messias 

 

 

 

 

Rodolfo Franca 

 

Tiago Lopes 


