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VOTO DE PESAR 

Pelo Falecimento de Manuel Silveira Goulart 

Faleceu no passado dia 29 de agosto, aos 79 anos de idade, Manuel Silveira 

Goulart. 

Filho de José Goulart e Amélia da Silveira, nasceu a 26 de agosto de 1943 na 

freguesia de Angústias, ilha do Faial, onde sempre viveu, e completou o ensino 

primário na Escola da Rua Capelo Ivens, tendo, mais tarde, ingressado no Liceu 

Nacional da Horta que frequentou até à conclusão do antigo 4.º ano de 

escolaridade. 

Como aluno externo, frequentou a Escola Paroquial das Angústias, na qual fez o 

exame das secções de letras e ciências, concluindo aí o Curso Geral de Liceus. 

Trabalhou, desde cedo, em diversas empresas da ilha do Faial, nomeadamente, 

na mercearia “Fontes”, farmácia “Corrêa”, na livraria “O Telegrapho” e na 

ourivesaria “Reguladora”. 

Frequentou ainda o estágio para observador meteorológico no Observatório 

Príncipe Alberto do Mónaco, na ilha do Faial, e no Centro Meteorológico do 

Aeroporto de Santa Maria. 

Em 1972, ingressou no Serviço Meteorológico Nacional e, posteriormente, no 

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, tendo, mais tarde, exercido as 

funções de observador meteorológico no Observatório Príncipe Alberto do 

Mónaco e no Centro Meteorológico do Aeroporto da Horta, aposentando-se em 

2001. 

A sua atividade política foi longa e diversa, sendo um destacado militante do 

Partido Socialista, na ilha do Faial, partido no qual militou desde 1975. 

Entre 1972 e 1973, foi Regedor da freguesia de Angústias, tendo sido eleito, em 

1976, pelo Partido Socialista, Presidente desta Junta de Freguesia, cargo que 

exerceu até 1982, tendo sido, posteriormente, Presidente da Assembleia de 

Freguesia de Angústias entre 1985 e 1989. Foi ainda eleito Vereador da Câmara 

Municipal da Horta de 1993 a 1997 e foi deputado à Assembleia Municipal da 
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Horta entre 1976 e 2013, interrompendo apenas durante o período em que foi 

Vereador. Integrou ainda, como primeiro secretário o Conselho de Ilha do Faial. 

Manuel Silveira Goulart foi também deputado desta Assembleia Legislativa, 

tendo sido eleito, pelo círculo eleitoral do Faial, pelo Partido Socialista. Iniciou 

funções em 1983, ainda na II Legislatura. Na III Legislatura foi secretário da Mesa 

da Assembleia e da Mesa da Comissão de Assuntos Políticos e Administrativos, 

na IV legislatura, manteve-se como secretário da Mesa da Assembleia e integrou 

a Comissão Permanente, a Comissão de Organização e Legislação e a Comissão 

de Política Geral. 

Para além da sua dimensão política, Manuel Goulart, foi um cidadão ativo e 

participativo em diversas instituições de cariz social e desportivo da freguesia 

que o viu nascer. 

Foi escuteiro no Agrupamento 171 do Corpo Nacional de Escutas, com sede nas 

Angústias, tendo sido um dos seus fundadores em 1963. 

Foi praticante de futebol, andebol e basquetebol no Angústias Atlético Clube, 

onde foi também treinador de futebol e membro da direção. 

Pertenceu, igualmente, à direção da Associação de Futebol da Horta. 

Fez parte do Rotary Club da Horta, tendo sido seu presidente no ano rotário 

2002/2003 e Governador Assistente no Distrito 1960 do Rotary International, 

entre 2013 e 2014. 

A enumeração dos diversos cargos que exerceu dão bem nota de como Manuel 

Silveira Goulart dedicou grande parte da sua vida aos outros, ao serviço da causa 

pública e a lutar pelo desenvolvimento social e económico da sua freguesia, da 

sua ilha e da sua Região. 

Mas não existirão palavras suficientes para caracterizar a sua dimensão humana 

- Manuel Goulart regeu a sua vida sob os valores da partilha, da amizade, da 

dignidade e da verticalidade. Sempre pronto a ajudar os outros com o seu 

conhecimento e sabedoria, com todos colaborava, sempre de forma disponível, 

humilde e diria até com alegria por se sentir útil perante as gerações mais novas. 
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Partiu, deixando um vazio enorme junto dos seus amigos e familiares, em 

particular, os seus filhos, nora, genro e netos.  No passado dia 29 de agosto, vimos 

partir um Homem bom.  

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 Manuel Silveira Goulart, enaltecendo o 

seu percurso de vida, destacando-se a sua longa atividade política, e todo o 

trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento da ilha do Faial e, em 

particular, da freguesia das Angústias.  

Do presente voto deve ser dado conhecimento à sua família, ao Agrupamento 

171 do CNE, à Assembleia e Junta de Freguesia das Angústias e à Assembleia 

Municipal da Horta. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2022 

Os deputados 

 

Ana Luís  

 

Vasco Cordeiro 

 

Tiago Branco 

 

Berto Messias 

 

Andreia Cardoso 

 

Sandra Dias Faria 

 

Carlos Silva
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