MÁRIO SILVA
Nota Biográfica
Mário Silva é Assistente Técnico do Serviço de Desporto do Pico, desempenhando atualmente
o cargo de vereador da Câmara Municipal da Madalena, a tempo inteiro, e, paralelamente,
empresário, no ramo imobiliário, sendo proprietário de uma vivenda, destinada ao turismo
rural.
Desempenha também funções públicas como representante do Município da Madalena na
Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Ilha do Pico (AMIP), da Associação
de Municípios do Triângulo (AMT) e da Associação de Municípios da Região Autónoma dos
Açores (AMRAA), bem como na Comissão de Análise dos Apoios à Habitação dos Agregados
Familiares Carenciados do Concelho da Madalena e na Associação de Desenvolvimento Local
da Ilha do Pico (ADLIP).
Nascido a 28 de março de 1971, em Ontário, no Canadá, veio, com apenas 10 anos para o Pico
onde concluiu a formação académica, realizando o primeiro ciclo na Escola Primária de São
Mateus, o segundo e terceiro ciclos no Externato da Madalena e o secundário na Escola Básica
e Integrada Lajes do Pico.
Do seu percurso político, destaca-se o exercício de funções de Presidente de Junta de
Freguesia de São Mateus, entre 2013 e 2017, membro da Assembleia de Freguesia de São
Mateus, no mandato anterior, 2009-2013, e representante do Núcleo de Freguesias no
Conselho de Ilha, de 2014 a 2017.
Com uma fortíssima participação na vida cívica do Concelho e da Ilha, esteve envolvido na
fundação e direção de várias entidades, das quais se destaca a Associação da Mocidade
Católica de São Mateus, que preside desde 2002, a Associação de Atletismo da Ilha do Pico, da
qual foi diretor técnico, entre 1993 e 2009, a Associação dos Bombeiros Voluntários da
Madalena e a Casa do Povo de São Mateus, integrando atualmente a direção de ambas as
entidades.
É ainda responsável pelo Grupo Folclórico e Etnográfico Ilha Morena e membro do Grupo de
Teatro “Gota Mel”, desde a sua fundação.

