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VOTO DE PESAR 

Pelo Falecimento de António Frederico Correia Maciel 

 

António Frederico Correia Maciel nasceu nas Velas, São Jorge, a 25 de outubro 

de 1949, frequentou na década de 1960, os seminários de Ponta Delgada e de 

Angra do Heroísmo, onde fez a sua formação académica. Prestou serviço militar 

em Moçambique, entre 1970 e 1974. 

Frederico Maciel foi deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores nas 

duas primeiras legislaturas, onde exerceu os cargos de Secretário do Grupo 

Parlamentar do PSD e foi também presidente de diversas comissões 

parlamentares. 

Como Presidente da Câmara Municipal das Velas, entre 1982 e 1993, participou 

com diversos estudos, em diferentes congressos, sendo alguns dos seus trabalhos 

publicados em revistas da especialidade. Foi o principal impulsionador da 

criação da Associação de Municípios do Triângulo e o impulsionador da Semana 

Cultural das Velas. Entre 2009 e 2013 foi Presidente da Assembleia Municipal de 

Velas. Foi sócio fundador da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Velas. Foi presidente da Cooperativa de Difusão Cultural Jorgense, detentora 

da Rádio Lumena (RL), tendo nos últimos anos colaborado em programas 

radiofónicos, como comentador político.  

Entre 2002 e 2021 exerceu o cargo de Provedor da Santa Casa da Misericórdia das 

Velas. 

O currículo de Frederico Maciel é riquíssimo, essencialmente correlacionado com 

a sua ilha, como atestam os louvores, condecorações e insígnias que lhe foram 

atribuídas. Em 1994 foi agraciado com a Medalha de Ouro do Município das 

Velas, em 2008, recebeu a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico e, em 2011, a 

Medalha de Mérito e Dedicação da União das Misericórdias Portuguesas. 

Profundo conhecedor da identidade de São Jorge, sempre a defendeu com 

airosidade e determinação. 
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Fundador, proprietário e diretor do jornal "Correio de S. Jorge" e da revista 

histórico-cultural "O Jorgense", Frederico Maciel foi autor de três relevantes obras 

sobre a sua terra natal: “Urzelina… Minha Lira”, em 2001, "Misericórdia das 

Velas (Provedores, Factos e Documentos)" (2007) e "São Jorge - Trechos da Nossa 

História" (2010). 

Em 2019 lançou a obra “Apontamentos Genealógicos (Meus primos e afins de 

São Jorge e … de outras paragens)”, constituída por dois volumes, onde estão 

compilados apontamentos genealógicos, nomeadamente cerca de cinco mil 

nomes de muitas famílias jorgenses; trata-se de uma obra essencialmente de 

consulta, mas uma mais-valia para quem quiser ficar a conhecer muitas das 

famílias jorgenses.  

Em 2021 e já doente, lançou conjuntamente com Andreia Melo o livro “O Milho 

– O Cultivo de uma Cultura” promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 

Velas. 

Colaborou com o Centro de Humanidades da FCSH da Universidade Nova de 

Lisboa / Universidade dos Açores (CHAM) na realização de vários eventos 

científicos, conhecidos como os “Colóquios das Velas”. Estes encontros, não só 

contribuíram para a dinamização cultural da ilha de S. Jorge (e de outras), como 

originaram a edição de um conjunto de publicações, no âmbito da História 

Insular e Atlântica, de que se destacam: "Aquém e Além de São Jorge. Memória 

e Visão" (2014); "Açores e Madeira: percursos de memória e identidade"(2017); 

"Viagens, Produtos e Consumos Artísticos: O espaço ultramarino português 

1450-1900" (2018); "Memória e Identidade Insular: Religiosidade, Festividades e 

Turismo nos Arquipélagos da Madeira e Açores" (2019) e "Viagens à volta da 

mesa nas ilhas da Macaronésia" (2021), todas com a chancela do CHAM e da 

Misericórdia das Velas. 

Frederico Maciel faleceu no dia 14 de março de 2022, vítima de doença 

prolongada. Será sempre recordado como uma figura incontornável da 

sociedade jorgense, como persistente investigador e escritor, homem de luta, 

trabalho e de espírito de servir a sua comunidade e a sua Região, muito 

transmitiu dos seus conhecimentos a quem teve o privilégio de estar ao seu lado. 

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, a Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, aprova um voto de pesar pelo falecimento de 

António Frederico Correia Maciel. 
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Do presente voto deverá ser dado conhecimento à família, ao Conselho de Ilha, à 

Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e Junta de Freguesia das Velas e á 

Santa Casa da Misericórdia de Velas.  

 

São Jorge, 19 de abril de 2022 

 

Os Deputados 

 

Isabel Teixeira 

 

Vasco Cordeiro 

 

Andreia Costa 

 

Sandra Faria  

 

Miguel Costa 


