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Senhoras e Senhores Deputados,  

Senhor Presidente do Governo,  

Senhor Membros do Governo, 

 

Antes de terminar esta sessão, permitam-se uns breves momentos para 

deixar aqui uma primeira palavra de agradecimento, pela confiança em 

mim depositada nesta eleição, e uma outra palavra de respeito 

democrático, por todos os que votaram de forma diferente. 

 

A uns e a outros, afirmo o meu compromisso de trabalhar para ser o 

Presidente de todos vós, Membros desta digníssima Assembleia, a 

quem deixo as minhas saudações pela eleição, desejando felicidades no 

desempenho desta nobre função de representar o Povo dos Açores. 

 

Felicito também os Senhores Vice-Presidentes e os Senhores 

Secretários da Mesa pela sua eleição, e antecipadamente agradeço toda 

a colaboração, que naturalmente darão, na condução dos trabalhos e no 

funcionamento desta Assembleia. 

 

Um cumprimento especial para os Senhores Líderes dos Grupos 

Parlamentares, para as Representações Parlamentares e para todos os 

funcionários desta casa. De todos muitos depende o bom  
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funcionamento desta Assembleia e de todos muito espero a maior 

colaboração nestes tempos difíceis e desafiantes em que nos 

encontramos.  

 

Permitam-me uma saudação maior para o Povo dos Açores. Para aquele 

que vive nas nossas nove ilhas, mas também para aquele que está 

espalhado pelos quatro cantos do mundo.  

 

É por ele e para ele que estamos aqui reunidos, neste que é o primeiro 

órgão da nossa Autonomia, assumindo o compromisso de o dignificar 

e prestigiar.  

 

Pela minha parte, é com grande honra, mas sobretudo com grande 

espírito de missão, que assumo a Presidência da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, num momento em que o seu papel - 

e a sua centralidade - se quer reforçado, muito para além das palavras e 

das intenções.  

 

O novo quadro político que aqui nos trouxe é mais plural e mais 

abrangente, mas é também mais complexo, exigindo de todos os atores 

políticos, em particular de todos os deputados aqui presentes, uma 

maior responsabilidade e disponibilidade, para o diálogo construtivo e 

para o compromisso democrático. 
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Enquanto Presidente desta Assembleia, é com essa predisposição que 

assumo esta missão, a bem da nossa democracia e do Povo dos Açores, 

que me orgulho de representar e defender acima de tudo. 

 

A todos desejo bom trabalho!  

 

 

Senhoras e Senhores Deputados,  

Senhor Presidente do Governo,  

Senhoras e Senhores Secretários, 

 

Declaro encerrados os nossos trabalhos desta sessão constitutiva da 

nossa Assembleia Regional.  

 

Boa noite a todos! 
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