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Mensagem do Dia da Região 

 

Em nome dos Açores e das nossas certezas 

 

 

Passaram já quatro décadas desde que foi criado o feriado regional do Dia da 

Região, agora comemorado de forma especial com uma sessão solene, organizada 

conjuntamente pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e 

pelo Governo Regional dos Açores, que terá lugar segunda-feira, dia 24 de maio, 

na sede do Parlamento açoriano.  

 

Instituído feriado em 1980, através do Decreto Regional nº13/80/A, de 21 de 

agosto, para celebrar a Açorianidade e a Autonomia, este dia foi ganhando em 

força e simbolismo com o passar dos anos, à medida que fomos todos ganhando 

consciência da importância da nossa realidade açórica.  

 

Em tempo de restrições e condicionalismos de toda a espécie, fruto desta 

pandemia que abalou o mundo inteiro, também a Cerimónia Evocativa do Dia da 

Região Autónoma dos Açores teve de se adaptar, tentando responder ao desafio 

que enfrentam diariamente todos os açorianos: reduzir as festividades e a 

concentração de convidados, sem deixar perder o sentido da evocação original, 

nem apagar a dignidade do momento que todos reconhecemos. 
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E porque é o verdadeiro significado do momento que importa, faço questão de 

aqui saudar de forma especial todo o povo açoriano, que mesmo disperso na 

geografia, de Santa Maria ao Corvo ou na múltipla diáspora, sente este dia como 

profundamente seu. 

 

Quero enaltecer de forma clara a sua resiliência e a sua paciência nas horas 

difíceis, realçando o seu comportamento cívico, exemplar perante as dificuldades 

maiores, o que deve ser visto sempre como expressão maior da sua própria 

autonomia. 

 

Deixo também aqui as minhas sentidas condolências às famílias enlutadas em 

consequência desta pandemia, com a certeza de que a sua dor é a face mais visível 

do perigo que enfrentamos todos os dias, e a que temos de acorrer de forma 

inequívoca. 

 

Celebrar é comemorar o caminho trilhado no passado, que o nosso Povo soube 

construir em plena comunidade, mas também refletir sobre os caminhos que 

queremos percorrer no futuro, para que os nossos filhos e netos se orgulhem da 

sua açorianidade onde quer que se encontrem. 

 

É com esse espírito açórico que apelo ao sentido de solidariedade e comunidade 

enraizado nas nossas gentes, para que juntos sejamos capazes de enfrentar as 

batalhas que ainda temos pela frente neste combate, à pandemia e ao vírus, que 

tem limitado grandemente as nossas vidas e formas de estar. 
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É nestes momentos que provamos a nossa força telúrica, canalizando energias, 

atenções e recursos de forma articulada, para conseguirmos levar a bom porto a 

recuperação das nossas vivências e a reconstrução da economia. 

 

O caminho é longo, como longa tem sido a estrada da Autonomia, duramente 

conquistada e continuamente aperfeiçoada. Mas baixar os braços nunca foi opção 

na vida das nossas gentes, e não é agora que vamos mudar a nossa natureza.  

 

Vamos, sim, continuar a ter esperança no futuro, com a certeza de que vamos 

vencer mais este momento difícil que a nossa região enfrenta e sair da bruma 

pandémica mais fortes do que antes. Em nome dos Açores e das nossas certezas.  

 

Viva aos Açores! 

 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

 

Luís Carlos Correia Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Publicada na edição do Tribuna das Ilhas de 21/07/2021 


