CURRICULUM VITAE
IDENTIFICAÇÃO
JOSÉ LIDUINO MELO DE BORBA, filho de José de Borba e Maria Quitéria de
Melo, nascido a 7 de Fevereiro de 1956 na freguesia de São Mateus da Calheta,
concelho de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores, portador do B.I. 4862434,
Contribuinte 114681490.

SITUAÇÃO CONJUGAL
Casado em comunhão de adquiridos com Amália Filomena da Silva Martins, de
25 de Abril de 1981 a 23 de Agosto de 1999. Sem filhos. Separação em 23 de Agosto
de 1999. Divórcio oficial, por mútuo consentimento, a 22 de Maio de 2000, transitado
em julgado em 1 de Junho de 2000.
A viver em união de facto com Maria Angelina Freitas Fernandes entre o dia 26
de Outubro de 1999 e 20 de Dezembro de 2002. Casado, com a mesma, então de
nome e cidadania americana Angelina Freitas Borba, em 21 de Dezembro de 2002, na
cidade norte americana de Tulare/Visalia, estado da Califórnia. Formalização do
casamento civil em Angra do Heroísmo, a 8 de Maio de 2007.

RESIDÊNCIA E ENDEREÇO
Residência até ao dia 25 de Abril de 1996 na Rua da Arruda, 110. Residência
atual na Terra Alta, 28, ambas da freguesia de São Mateus da Calheta, concelho de
Angra do Heroísmo.
Endereço Postal em Portugal:
- Apartado 101 – 9701-902 Angra do Heroísmo.
- Telefone (+351) 295 642 344; Telemóvel (+351) 963 055 947
Endereço Postal nos Estados Unidos da América:
- 1484 Salome Dr.
Tulare Calif. 93274
Telefone (+1) 559 741 5601
WEB:
- Site www.liduinoborba.com
- Mail geral@liduinoborba.com
- Face Book: Liduíno Borba

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
2.º CICLO (6.º Ano), concluído em prova final de exame externo em 1974, na
Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo, com os seguintes valores:
- Matemática.................... 18,2
- História.......................... 11,3
- Ciências......................... 15,8
- Português...................... 16,0
- Francês.......................... 16,5

Média Final.................... 15,6
Técnico de Obra (Condutor de Obra – Nível III de Qualificação da Formação),
nos termos dos Decretos-lei 95/92 e 68/94 e Portaria 466/2003, emitida pela Direcção
Regional do Trabalho e Qualificação Profissional, em 8 de Agosto de 2008.

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS
* CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL, em Outubro de 1987, organizado pela
Secretaria Regional do Comércio e Indústria.
* CURSO DE INICIAÇÃO À INFORMÁTICA, de 3 de Setembro a 2 de Outubro
de 1990, organizado pela Softer - Computadores, ministrado pelo Sr. José Raposo.
* CURSO DE ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DE EMPRESAS,
organizado pelo INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, versando os
seguintes temas:
- Introdução aos conceitos e sua importância para os participantes.
- Material de Suporte Contabilístico e Extra Contabilístico.
- Métodos e Técnicas de Análise.
- Análise ao Equilíbrio Financeiro.
- Análise da Rentabilidade.
* CURSO DE MARKETING EMPRESARIAL, organizado pelo INOVA - Instituto
de Inovação Tecnológica dos Açores, versando os seguintes temas:
- Evolução dos conceitos de Gestão e de Marketing.
- Fatores de complexidade do Marketing.
- As variantes do Marketing - mix:
- Análise ambiental, do mercado e da clientela.
- Os circuitos de distribuição, o produto, preços e a comunicação de
Marketing.
- Técnicas específicas: Franchise, Megamarketing e Marketing de
«Guerra».
* CURSO DE CONTABILIDADE PARA NÃO ESPECIALISTAS, Maio de 1992,
organizado pelo INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, versando os
seguintes temas:
- Introdução aos conceitos contabilísticos.
- A revelação dos factos patrimoniais.
- Documentos de elaboração obrigatória.
- A utilização da informática.
* CURSO DE MARKETING PARA NÃO ESPECIALISTAS, Novembro de 1992,
organizado pelo INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, versando os
seguintes temas:
- A evolução dos conceitos de Gestão e Marketing.
- O Marketing Analítico.
- O Marketing Estratégico.
- O marketing Operacional ou Marketing - mix.
- Técnicas específicas de Marketing.

- Planeamento e controlo de Marketing.
* CURSO DE INICIAÇÃO E INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA, Setembro de
1995, organizado pela E.S.F. Estudos, Software e Formação, ministrado pelo Sr. José
Lima.
* CURSO DE MARKETING NO ARTESANATO, 1998, organizado pelo Centro
Regional de Apoio ao Artesanato, ministrado pelo Dr. Ricardo Caravela.
* CURSO DE INICIAÇÃO AO WINDOWS 98, Janeiro de 1999, organizado pela
SOFTER - Computadores, com a duração de 10 horas, ministrado pelo Sr. José
Raposo.
* CURSO DE CONTABILIDADE PARA NÃO ESPECIALISTAS, Abril de 2002,
organizado pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo.
* CURSO DE “INTERNET E E-MAILS”, de 2 a 10 de Dezembro de 2004, com a
duração de 18 horas, organizado pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo.
* CURSO DE “PREVENÇÃO, HIGIENE E SEGURANÇA/TRABALHADOR
DESIGNADO”, de 18 de Abril a 23 de Maio de 2007, com a duração de 60 horas,
organizado pela Escola Profissional da Praia da Vitória, ministrado pela Eng.ª Valeska
Ávila, com a classificação final de Muito Bom.
* CURSO DE “DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ORGANIZAÇÃO DE
PROJECTOS”, de 1 a 15 de Outubro de 2007, com a duração de 30 horas, organizado
pela Escola Profissional da Praia da Vitória, ministrado pela Arqt.ª Filipa Bettencourt,
com a classificação final de Bom.
* CURSO DE “MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS”, de 16 a 29 de Outubro de 2007,
com a duração de 30 horas, organizado pela Escola Profissional da Praia da Vitória,
ministrado pela Eng.ª Valeska Ávila, com a classificação final de Muito Bom.
* CURSO DE “PREPARAÇÃO, PLANEAMENTO E CONTROLO DE OBRA”,
de 31 de Março a 11 de Abril de 2008, com a duração de 30 horas, organizado pela
Escola Profissional da Praia da Vitória, ministrado pela Eng.ª Cláudia Machado, com a
classificação final de Bom.
* CURSO DE “INFRA-ESTRUTURAS TÉCNICAS”, de 28 de Abril a 8 de Maio
de 2008, com a duração de 30 horas, organizado pela Escola Profissional da Praia da
Vitória, ministrado pela Eng.ª Cláudia Machado e pelo Eng.º Rogério Pereira, com a
classificação final de Muito Bom.
* CURSO DE “MATERIAIS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS”, de 2 a 12 de
Junho de 2008, com a duração de 30 horas, organizado pela Escola Profissional da
Praia da Vitória, ministrado pela Eng.ª Cláudia Machado, com a classificação final de
Muito Bom.
* CERTIFICAÇÃO DE APTIDÃO PROFISSIONAL (CAP), no âmbito do Sistema
Nacional de Certificação Profissional, nos termos dos Decretos-lei 95/92 e 68/94 e

Portaria 466/2003, que atribui competências para o exercício da profissão de Técnico
de Obra (Condutor de Obra – Nível III de Qualificação da Formação), emitida pela
Direcção Regional do Trabalho e Qualificação Profissional, em 8 de Agosto de 2008.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
§

De Janeiro de 1968 a Abril de 1969, empregado, com a categoria de paquete, na
empresa de bordados José Ramalho, Sucrs., Lda. sita na então Rua de D.
Afonso VI, hoje Rua dos Canos Verdes.

§

De Maio de 1969 a Dezembro de 1969, empregado, com a categoria de
paquete, na empresa de mercearia e líquidos Armazém Zeferino, sito na então
Rua da República, hoje Rua da Sé, Angra do Heroísmo.

§

De Janeiro de 1970 a Dezembro de 1981, empregado, com as categorias de
paquete, estagiário e 3º oficial, da empresa Thomé de Castro, Sucrs., Lda.,
agente de navegação e trânsitos em Angra do Heroísmo, com sede na então
Praça da Restauração, hoje Praça Velha.

§

De Agosto de 1981 a Dezembro de 1990, responsável, proprietário e sócio
gerente da indústria de pré-fabricados de betão, carpintaria, construção civil e
pintura, inicialmente designada por Fábrica de Blocos das Bicas, com sede e
fábrica nas Bicas de Cabo Verde, São Pedro, posteriormente SOPRÉ - Préfabricados de Betão com fábrica em Entre Ladeiras, São Mateus, e por último
AÇORPRÉ - Pré-fabricados de Betão, Lda. com sede e fábrica na Rua do
Pombal, 33, São Mateus.

§

Em 1985 (?), participação na constituição e administração de sociedade irregular
para a produção e venda de produtos hortícolas criados em estufa.

§

Em 1987, durante 5 meses, proprietário do Restaurante “O Caniço”, sito ao Forte
Grande, freguesia de São Mateus.

§

De Março a Julho de 1989, sócio e administrador de 4 Rádios Locais - Rádio
Ciclone, Rádio Ilha, Rádio Insular e Top Rádio, hoje Grupo Horizonte, com
emissores em Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, Lagoa e Ponta Delgada.

§

Em 1989, cerca de um ano, sócio do Clube de Vídeo “Charlot”. Sociedade
irregular.

§

De 1990 a 1999, sócio-gerente da empresa Gomes & Borba, Lda. que explorava
máquinas de diversão e bilhares em diversas localidades da Ilha Terceira.

§

De Novembro de 1991 a 20 de Outubro de 1999, gerente da empresa Luís
Brandão, Bordados, Lda., com sede na Rua do Rego 84-A, Santa Luzia, Angra
do Heroísmo.

§

Desde Julho de 1990, administrador da empresa TURISCON - Turismo e
Comércio, SA, com sede na Terra Alta, 28, freguesia de São Mateus, concelho

de Angra do Heroísmo, envolvendo diversas atividades.
§

De 1995 a 1997 e de 2000 em diante sócio-gerente da empresa RFL – Móveis e
Carpintaria, Lda., carpintaria e marcenaria, com sede em Entre Ladeiras, 33,
freguesia de São Mateus. A empresa deixou de ter a atividade em 30 de
Setembro de 2011.

§

Desde Maio de 1995, sócio-gerente da empresa Bar do Brasileiro, Lda., com
sede no Caminho da Igreja, freguesia de Terra Chã, e estabelecimentos na sede
(Bar do Brasileiro) e Rua da Palha, 50 (Café Lilaz – desde Fev./2002). Em 1 de
Outubro de 2002, o estabelecimento da Terra Chã foi vendido a António Arnaldo
de Sousa Freitas, que saiu da sociedade. Desde Outubro de 2002 a sociedade é
unicamente proprietária do Café Lilaz, onde tem a sua sede.

§

Desde Abril de 1999 sócio da sociedade irregular ZECAUTO - Automóveis, com
sede nas Lajes, Praia da Vitória e filial na Madalena – Pico.

SÓCIO
§

AÇORPRÉ - Pré-fabricados de Betão, Lda., inativa desde 1990, com capital
social de 3.000.000$00, com uma quota de 1.800.000$00, 60% do capital social.
Dissolvida em 13 de Junho de 2001.

§

GOMES & BORBA, LDA., com o capital social de 5.000.000$00, com uma
quota de 120.000$00 e outra de 3.100.000$00, perfazendo 3.220.000$00,
64,4% do capital social. Vendida em 1999.

§

CANAL 9 - Comunicações e Publicidade, Lda., inactiva, com o capital social de
400.000$00, com uma quota de 300.000$00, 75% do capital social. Dissolvida
em 13 de Junho de 2001.

§

R.F.L. - Móveis e Carpintaria, Lda., com o capital social de 4.500.000$00, com
uma quota de 1.500.000$00, 33.3% do capital social. Vendida em 1997. Compra
de 66.66% do capital em Novembro de 2000. Em 2007 possui 19.455,00 euros,
86,66% do capital. A empresa tem o capital social de 22.448 Euros. Suspensa a
atividade desde setembro de 2011.

§

BAR DO BRASILEIRO, LDA. (CAFÉ LILAZ), com o capital social de
400.000$00, com uma quota de 204.000$00, 51 % do capital social. Quota atual
de 60%, em virtude do negócio do estabelecimento da Terra Chã. Capital social
atual 20.000 Euros. Quota vendida, em 2006, a José Ezequiel Sousa Aguiar
Fagundes, sócio da empresa.

§

Acionista da TURISCON - Turismo e Comércio, SA, sociedade anónima, com o
capital social de 10.000.000$00. Capital social atual 50.000 Euros.
Transformada em sociedade por quotas (Lda.), em 2007. Possui uma quota de
48.500,00 euros, 97% do capital social.

§

ZECAUTO - Automóveis, sociedade irregular, com o capital social de 74.819,68
Euros, com uma quota de 37.409,84 Euros, 50 % do capital social. Desativada

em finais de 2006.
§

Bordados dos Açores, sociedade irregular, com uma quota de 33,33 % do
capital social. Sem atividade desde 2014.

ASSOCIADO
§

Sócio fundador (1976) do Centro Cultural e Recreativo do Cantinho, associação
cultural e recreativa sem fins lucrativos, com sede na Terra Alta, 24, freguesia de
São Mateus, Angra do Heroísmo. Membro da Comissão Organizadora, de
diversas Direções, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral do Centro.
Atualmente, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

§

Sócio dos Marítimos de São Mateus Sport Clube. Tesoureiro da direção em 3
mandatos, nas épocas futebolísticas de 92/93, 93/94 e 95/96.

§

Membro número 1582 da Amnistia Internacional – Portugal, desde 1990(?).

§

Delegado, na ilha Terceira, do Grupo Amigos da Terceira, Inc., sedeados em
Pawtucket, Rhode Island, EUA, nomeado em 29 de Setembro de 2010.

INICIATIVAS
§

Introdução de novos produtos de betão armado/pré-esforçado no mercado
terceirense e açoriano, nomeadamente postes de betão armado para transporte
de energia elétrica, asnas pré-esforçadas para armazéns, abrigos urbanos para
as paragens dos autocarros, floreiras e bancos para jardins, caixas para enrolar
estores, balaústres para varandas, ripa pré-esforçada para coberturas, blocos e
abobadilhas com qualidade superior ao existente, etc. No ramo da Construção
Civil, coordenação geral de várias obras. Os postes de betão armado foram
vendidos para todas as ilhas dos Açores, excepto o Corvo, e os restantes
produtos principalmente para a ilha Terceira.

§

Coordenação da elaboração do estudo técnico de candidatura a duas
frequências de âmbito local, ao concurso público para a atribuição de alvarás de
licenciamento para o exercício da atividade de radiodifusão sonora, uma em
Angra do Heroísmo e outra na Praia da Vitória. A frequência de Angra do
Heroísmo foi ganha (Rádio Ciclone) em detrimento da Rádio Horizonte e a da
Praia da Vitória foi perdida para a Rádio Ilha (Grupo Horizonte). A Rádio
Horizonte, vencida em Angra do Heroísmo, cidade sede da sua atividade,
propôs um negócio à Rádio Ciclone que foi aceite. A Rádio Ciclone foi a primeira
rádio local licenciada no país a emitir. Foi a 6/3/89 às 16.00 horas. Mais tarde a
Rádio Ciclone viria a chamar-se Rádio Horizonte.

§

Aquando da passagem pelo Clube de Vídeo “Charlot”, foi criado o “Vídeo Door
Club”, um clube de vídeo ambulante. Uma viatura “tipo biblioteca” com filmes
fazia, ao fim do dia, um mesmo percurso. Todos os dias os filmes eram trocados
no Clube de Vídeo. Foi uma iniciativa bem aceite pelos clientes/sócios mas de
resultado económico pouco aliciante.

§

A grande quantidade de bilhares existentes na ilha Terceira, quer em lugares
públicos, quer em casas particulares, ficou em grande parte a dever-se à
iniciativa de abrir quatro salas de jogos e colocar bilhares em sociedades
recreativas um pouco por toda a ilha. A empresa Gomes & Borba, Lda. foi a
investidora.

§

Em Novembro de 1995, inicia-se a atividade de exportação de peixe fresco, em
nome individual, que em Maio de 1996 passaria a ser exercida pela TURISCON,
SA. Uma iniciativa gratificante por envolver contactos de quase todo o mundo.
Foi interrompida em 1999.

§

Em Junho de 2005, abertura de um armazém comercial, em Entre Ladeiras, 33,
São Mateus, destinado ao comércio de bens de segunda mão, com a
designação comercial “2.ª MÃO”. Os interessados colocam os bens para venda
à consignação. Com 6 meses de atividade, já era um sucesso comercial.

§

Em Março de 2009, publicação do primeiro livro pela Turiscon – Editora,
intitulado “David Fagundes – Versos duma Vida”.

ESCRITOS/LIVROS
§ Na década de 70 e 80, do século XX, colaboração em publicações da freguesia
de São Mateus, nomeadamente no jornal da Igreja e jornal partidário.
§ Desde 1995, artigos de opinião nos jornais locais “A União” e “Diário Insular”.
§ Desde 2000, recolha, organização e escrita de mais de 400 “Frases
Interessantes” para publicação em livro.
§ Desde 2000, escrita, recolha e arranjo de cerca de 1000 “Velhas”. Em janeiro de
2017, José Fonseca de Sousa compilou e alargou a recolha.
§ Início, em 2004, de recolha, investigação histórica e escrita com vista a publicar
em livro a “História de São Mateus da Calheta”, do povoamento aos nossos
dias (2008), com 752 páginas as cores e 623 imagens. Lançado a 13 de
Setembro de 2008 no 5.º Encontro dos Amigos de São Mateus, em New
Bedford, e a 21 na freguesia de São Mateus, ilha Terceira.
§ Início, em 2005, de recolha, investigação histórica e escrita com vista a publicar
em livro “A Família Contente em São Mateus da Calheta”, com 448 páginas e
626 imagens, lançado em 6 de Agosto de 2010, em São Mateus, apresentado
em 4 de Setembro, em New Bedford, no VII Encontro dos Amigos de São
Mateus e a 18 de Setembro, na Casa dos Açores de Hilmar, Califórnia.
§ Início, em Outubro de 2006, de recolha documental, entrevistas e escrita com
vista a publicar, em livro, a vida do improvisador popular, com o título “João
Ângelo – O Mestre de Cantorias”. O lançamento foi efectuado a 3 de Abril de
2008, às 21h00, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Foi
apresentado a 9 de Outubro de 2008, nos Amigos da Terceira, Pawtucket, R.I.

EUA, no âmbito do 20º Aniversário da colectividade.
§ Outubro de 2007, publicação do livro “O Clube do Cantinho”, onde é tratada a
sua história em 60 páginas, edição do Clube, para comemoração do 31.º
aniversário.
§ Em 2008, início de recolha, investigação histórica e escrita com o objetivo de
publicar em livro as “Famílias de São Mateus”.
§ Em Setembro de 2008, início de recolha, investigação histórica e escrita com o
objetivo de publicar em livro “David Fagundes – Versos duma Vida”. O
lançamento foi efetuado na Sociedade Filarmónica da Fonte do Bastardo, pelas
16h00m, no dia 12 de Abril de 2009, no âmbito da “Onda Cultural” da Câmara
Municipal da Praia da Vitória. O livro tem o formato 160 x 224 mm, 280 páginas
e 63 imagens.
§ Em Agosto de 2009, edição e publicação particular, limitada, de uma brochura a
cores, formato A5, com 40 páginas, intitulada “Visita às Ilhas”, que relata a
viagem de familiares.
§ Em Outubro de 2009, edição e publicação particular, limitada, de uma brochura
a cores, formato A5, com 11 páginas, intitulada “Almoço n’o Cantinho do
Patrão”, que relata a homenagem efetuada a Hélder Costa.
§ Em Março de 2010, edição e publicação do livro “64 – O Toiro das Mulheres”,
onde são abordadas a vida, peripécias e morte do toiro mais internacionalizado.
O lançamento foi efetuado na Sociedade Recreativa de Nossa Senhora do Pilar,
na freguesia de Cinco Ribeiras, Angra do Heroísmo, pelas 15h00m, no dia 14 de
Março.
§ Em 2010, início da recolha de elementos com finalidade de publicar, em livro,
“Arquivo de São Mateus da Calheta i”. Editado em 2017. Lançado no dia 28
de janeiro de 2017.
§ Em 2010, início e recolha de elementos com a finalidade de publicar, em livro,
“1958 – Tragédia na Serreta”. Concluído em Fevereiro de 2011. Lançado em
22 de Abril de 2012, na Sociedade Filarmónica da freguesia da Serreta.
§ Em Setembro de 2010, início da recolha de elementos com finalidade de
publicar, em livro, “Adelino Toledo – Uma Voz na Diáspora”. Lançamento a 10
de Junho de 2011, na freguesia das Fontinhas, Terceira, e a 19 de Agosto em
Turlock, na Festa da Assunção, Califórnia.
§ Em Novembro de 2010, organização de textos e paginação do livro “Serreta na
Intimidade”, de Rosa Silva “Azoriana”. Lançado em 2 de Abril de 2011, no
Salão da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense.
§ Em Dezembro de 2010, início e recolha de elementos com a finalidade de
publicar em livro “Chafariz da Cerveja”. Lançamento a 17 de Junho de 2011,
no Lameirinho, junto do Chafariz.

§ Em Janeiro de 2011, início e recolha de elementos com a finalidade de publicar
em livro “Charrua 1910 – 2010”. Lançado em 29 de Abril de 2012, na
Sociedade Recreativa Nossa Senhora do Pilar, Cinco Ribeiras.
§ Em Agosto de 2011, início e recolha de elementos com a finalidade de publicar
em livro “O Rei da Batata Doce”. Lançado a 30 de Junho de 2012, na Silveira,
Lajes do Pico, e em 17 de Agosto de 2012, nas grandes Festas da Assunção,
em Turlock, Califórnia.
§ Em Agosto de 2011, início e recolha de elementos com a finalidade de publicar
em livro “Forcados Amadores de Turlock – A Arte de Bem Pegar”. Editado
em 2016. Lançado em Stevinson, Califórnia, no dia 3 de dezembro de 2016.
Lançado na ilha Terceira a 28 de janeiro de 2017.
§ Em Agosto de 2011, início e recolha de elementos com a finalidade de publicar
em livro “Irmandade do Espírito Santo de Turlocks/Turlock Pentescost
Association – 100 Anos”. Lançado em 30 de Maio de 2012, nas grandes
Festas de Turlock, Califórnia.
§ Em 19 de outubro de 2010 foi estabelecido o primeiro contato com João Alcindo
Neves Ornelas, mas só em 21 de dezembro de 2012 é que foi dado início à
recolha de elementos para o livro “Alcindo – O Profeta do Carnaval”. Lançado
em 6 de setembro de 2013 no Auditório do Ramo Grande, Praia da Vitória.
§ Em abril de 2011 acordei com J. H. Borges atualizar e reeditar o livro
“Improvisadores da Ilha Terceira”, de sua autoria. Está sendo feita essa
recolha. Editado em março de 2016.
§ Em março de 2012, início e recolha de elementos para o livro “Improvisadores
na Diáspora”.
§ Em setembro de 2012, início e recolha de elementos para o livro “Irmandade do
Espírito Santo de Gustine/Gustine Pentecost Society (GPS) – 100 Anos”.
Lançamento: 15 de Março 2014, no Salão da GPS.
§ Em junho de 2013, início e recolha de elementos para o livro “Luís Bretão –
Uma Homenagem”, em coautoria com José Fonseca de Sousa, lançado em 24
de setembro de 2013, no Pavilhão da Santa Casa da Misericórdia, em São
Carlos.
§ Em 2014, edição do livro “Dois Eventos – Uma Recordação”, em coautoria
com José Fonseca de Sousa.
§ Em 3 de fevereiro de 2014, início e recolha de elementos para o livro “João &
Cecília Pires – Uma Leitaria em Gustine”, lançado em 18 de outubro de 2014,
na Casa da Lata, freguesia da Ribeirinha, Terceira, e em 2 de novembro de
2014, no Salão da GPS, Gustine, Califórnia, EUA.
§ Em 24 de fevereiro de 2014, início e recolha de elementos para o livro

“Histórias da Minha Vida”, lançado em 14 de junho, no Salão da Fonte do
Bastardo, Terceira, e a 28 de junho no Hotel Café, em santa Cruz das Flores.
§ Em março de 2014, início e recolha de elementos para o livro “Élio Leal – Um
Aficionado no Canadá”, a lançar em: 5 de junho de 2015, em Stevinson,
Califórnia; 25 de julho, em Dundalk, Canadá; e 15 de agosto, nas Fontinhas,
Terceira.
§ Em maio de 2014, início e recolha de elementos para o livro “João Leonel – O
Retornado”, em coautoria com José Fonseca de Sousa, lançado em 4 de
setembro de 2014, nos Amigos da Terceira, em Pawtucket, EUA, e a 24 de
setembro no Salão da Ribeira Seca.
§ Em 2 e 3 de maio de 2014, lançamento do livro “António Mota – O Cantador”,
na Ribeirinha e São Sebastião, ilha Terceira, em coautoria com José Fonseca de
Sousa.
§ Em julho de 2014, edição do livro “As Velhas”, em coautoria com José Fonseca
de Sousa.
§ Em julho de 2014, edição do livro “Duas Gerações na Cantoria Açoriana”, em
coautoria com José Fonseca de Sousa.
§ Em julho de 2014, edição do livro “A Bíblia da Cantoria”, em coautoria com
José Fonseca de Sousa.
§ Em 16 de agosto de 2014, início e recolha de elementos para o livro “José
Santos – O Gaitada”, em coautoria com José Fonseca de Sousa, lançado em
2015.
§ Em 16 de agosto de 2014, início e recolha de elementos para o livro “Pedro
Beleza – Beleza Despercebida”, a lançar em 23 de maio de 2015, no Jardim da
Maia, São Miguel.
§ Em setembro de 2014, edição do livro “Cantigas de Improviso por Temas”,
em coautoria com José Fonseca de Sousa.
§ Em setembro de 2014, início e recolha de elementos para o livro “José Amaral –
O Poeta Sentimental”, em coautoria com José Fonseca de Sousa, lançado em
30 de janeiro de 2015, no Étis-Bar, Praia da Vitória.
§ Em 6 de setembro de 2014, início e recolha de elementos para o livro “O
Improviso – Notas Históricas”, lançado em 25 de abril de 2015, no Teatro
Angrense, Angra do Heroísmo.
§ Em 23 de dezembro de 2014, início e recolha de elementos para o livro
“Francisco Andrade – O Poeta da Caldeira”, a lançar em 18 de julho de 2015,
na Vila das Lajes, Terceira.
§ Em 23 de dezembro de 2014, início e recolha de elementos para o livro “Paulo

Jorge – Improviso e Escritos”, a lançado em 22 de agosto de 2015, no
Auditório do Ramo Grande, Praia da Vitória, Terceira.
§ Em fevereiro de 2015, recolha de elementos para o livro “Paulo Jorge –
Improviso e Escritos”.
§ Em 15 de março de 2015, início e recolha de elementos para o livro “João
Ângelo – 80 Anos”, em coautoria com José Fonseca de Sousa, a lançar em 24
de junho de 2015, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
§ Em abril de 2015. Recolha de elementos para o livro “José Santos – O Elo dos
Cantadores”.
§ Em maio de 2015, edição do livro “Mulheres na Cantoria Açoriana”, em
coautoria com José Fonseca de Sousa.
§ Em junho de 2015, edição do livro “O Pezinho”, em coautoria com José
Fonseca de Sousa.
§ Em junho de 2015, edição do livro “A Desgarrada”, em coautoria com José
Fonseca de Sousa.
§ Em julho de 2015, edição do livro “José Eliseu - Testemunhos”, em coautoria
com José Fonseca de Sousa.
§ Em março de 2016, edição de três livros: “Improvisadores da Ilha Terceira”,
“Improvisadores na Diáspora”, e “A Turlu na Califórnia - 1938”, após vários
anos de pesquisa.
§ Em abril de 2016, edição do livro “José Domingos – O Tocador”, em coautoria
com José Fonseca de Sousa.
§ Em abril de 2016, edição do livro “João Luís Mariano – O Cantador das
Capelas”, em coautoria com José Fonseca de Sousa.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
* Workshop de “INICIAÇÃO À PESQUISA GENEALÓGICA”, realizado no
Centro de Conhecimento dos Açores, em Angra do Heroísmo, de 22 a 26 de Novembro
de 2004, com a duração de 7h30m, ministrado pelo Dr. João Manuel Dinis da Silva
Ventura.
* Colóquio “O LIBERALISMO NO AÇORES. DO VINTISMO À
REGENERAÇÃO. O TEMPO DE TEOTÓNIO DE ORNELAS BRUGES (1807-1870),
promovido pelo IAC – Instituto Açoriano de Cultura, de 25 a 28 de Abril de 2007, nas
Ilhas Terceira e São Miguel.
* Seminário “InCI, I.P., Regular as actividades da Construção e do
Imobiliário” realizado no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, a 17
de Abril de 2008, entre as 10h00m e 13h05m, com a coordenação dos membros do

Instituto da Construção e do Imobiliário Beatriz Fareleira, Sílvia Silva e Pedro Braga.
* Curso “O Povoamento dos Açores: Estruturas e vida quotidiana” realizado
no Centro de Conhecimento dos Açores, de 26 a 30 de Maio de 2008, entre as 18h30m
e as 20h30m, com a duração de 10 horas, ministrado pela Professora Doutora Rute
Dias Gregório, docente da Universidade dos Açores.
* Curso livre “Portugal, os Açores e o domínio filipino” realizado no Centro
de Conhecimento dos Açores, de 6 a 9 de Outubro de 2009, entre as 14h00m e as
16h00m, com a duração de 8 horas, ministrado pelo Professor Doutor José Damião
Rodrigues e pela Professora Doutora Susana Goulart Costa, docentes da Universidade
dos Açores.
* Colóquio “Portugal na América – conversa com dois escritores lusoamericanos e um historiador” realizado no Centro de Conhecimento dos Açores, no
dia 27 de Outubro de 2010, às 18h15m, com os escritores Frank X. Gaspar e Katherine
Vaz e o historiador Donald Warrin. Teve a participação de Vamberto de Freitas, da
Universidade dos Açores, e Frank Sousa, da Universidade de Massachusetts.

PALESTRAS E COLÓQUIOS
* 2008 – Participação no V Encontro dos Amigos de São Mateus, em New
Bedford, EUA, realizado em 13 de Setembro de 2008, no United Fisherman’s Club.
* 2010 – Palestra sobre o 25 de Abril, proferida na Escola Básica e Integrada
dos Biscoitos, no dia 23 de Abril de 2010, com a duração de 45 minutos, a convite da
Escola.
* 2010 – Palestra sobre a Autonomia, proferida na Escola Básica e Integrada
dos Biscoitos, no dia 28 de Maio de 2010, com a duração de 60 minutos, a convite da
Escola.
* 2010 – Participação no VII Encontro dos Amigos de São Mateus, em New
Bedford, EUA, realizado em 4 de Setembro de 2010, no United Fisherman’s Club.
* 2011 – Orador convidado para o I Encontro dos Amigos de São Mateus, em
Toronto, Canadá, “São Mateus em Festa”, realizado no dia 1 de Maio de 2011, no
Ambience Hall.
* 2013 – Participação no 25.º Aniversário dos Amigos da Terceira, em
Pawtucket, Rhode Island, EUA, entre 15 e 22 de outubro de 2013, na qualidade de
Delegado na ilha Terceira, e também como escritor, onde foram apresentados, por
Mário Costa, quatro dos meus livros: “Charrua 1910 – 2010”; “Adelino Toledo – Uma
Voz na Diáspora”; “Alcindo – O Profeta do Carnaval”; e “Luís Bretão – Uma
Homenagem”.
* 2014 – Palestra sobre Charrua, proferida na Casa dos Açores de Hilmar, no
dia 22 de março, para angariação de fundos para a campa do Charrua, no Cemitério da
freguesia das Cinco Ribeiras, Terceira.

* 2014 – Orador convidado para o Colóquio sobre O Improviso, no Centro
Comunitário Amigos da Terceira, em Pawtucket, EUA, realizado no dia 6 de setembro,
no âmbito do Encontro de Cantadores de Improviso.
* 2015 – Orador convidado para uma palestra sobre a Influência de João
Ângelo na Cantoria Açoriana, a realizar no Salão Nobre dos Pacos do Concelho de
Angra do Heroísmo, no dia 24 de junho, dia do 80.º aniversário do improvisador, no
âmbito das Festas Sanjoaninas 2015.
Atualizado em 29 de janeiro de 2017

