
Manuel Santos Pimentel nasceu na Freguesia da Piedade, Concelho das Lajes do Pico e tem 61 
anos. 
É filho de Celestino dos Santos Pimentel e de Emília Laureana de Azevedo. 
Casado com Teresa Paula Machado da Costa Pimentel é pai de Fabiana Pimentel e pai de 
coração de Duarte Neves. 
Atualmente reside na Freguesia da Ribeirinha. 
Estudou até ao Ensino Secundário no externato de São Roque do Pico e no antigo Liceu 
Nacional da Horta. 
Foi secretário do primeiro executivo da Junta de Freguesia da Ribeirinha durante quatro anos. 
Foi Presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha durante 12 anos 
Foi deputado municipal das Lajes do Pico durante 16 anos 
Foi adjunto do Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico por três anos. 
É funcionário público há 40 anos, pertencendo aos quadros do Serviço de Desenvolvimento 
Agrário do Pico, exercendo a sua atividade nas áreas da experimentação e formação 
profissional. 
Como formador, colaborou em muitos cursos para agricultores e jovens agricultores nos 
módulos da Mecanização Agrícola bem como Ordenha e Higiene do Leite. 
Colaborou como formador durante três anos no curso de Técnico de Gestão Pecuária, nível III, 
na área da Mecanização Agrícola. 
Colaborou como formador durante três anos no curso de Técnico de Produção Agrícola, nível 
III, na área da Mecanização Agrícola, curso do PROFIJ da responsabilidade da Escola Básica e 
Secundária das Lajes do Pico. 
Colaborou com a Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico durante três anos, como 
formador num curso do PROFIJ, nível II, na área da Mecanização e Eletricidade Auto. 
Foi sócio de uma empresa de restauração e bebidas durante 17 anos na Freguesia da Piedade. 
Tem colaborado com várias instituições e coletividades do Concelho das Lajes. 
Foi membro dos corpos sociais do Grupo Desportivo da Ribeirinha, durante oito anos. 
Foi membro dos corpos sociais do Grupo Desportivo da Piedade, durante dois anos. 
Foi membro dos corpos sociais da Associação de Veteranos da Ponta da Ilha, durante quatro 
anos. 
Foi membro dos corpos sociais da Sociedade Recreativa Ninho de Águia, durante 12 anos. 
Aceitou o desafio por “acreditar que a Ana Brum é capaz de implementar uma política de 
grande proximidade e de valorização do papel dos nossos autarcas de freguesia, dos nossos 
empresários, das nossa coletividades, instituições e grupos desportivos, atribuindo a cada um 
deles um papel de relevo no desenvolvimento do nosso conselho”. 


