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Mensagem 

Boas Festas de Natal para todos os Açorianos! 

 

Nesta quadra festiva, envio a todos os Açorianos uma saudação calorosa. De Santa 

Maria ao Corvo, sem esquecer todos os que estão espalhados pela nossa Diáspora, 

desejo a todos Boas Festas de Natal. 

 

Bem sei que ainda não será aquele Natal que desejamos, fruto das restrições e 

constrangimentos provocados por esta pandemia da COVID-19, que teima em não 

nos deixar retomar a plena normalidade das nossas festas e tradições. 

 

Impõe-se, por isso, que festejemos esta quadra com bom senso e responsabilidade. 

 

Nas nossas ilhas, temos conseguido manter controlada esta pandemia, com a 

preciosa ajuda do espírito cívico da generalidade dos Açorianos, aliás, aqui 

merecedor desse registo.  

 

Nunca como agora liberdade conjugou tanto com responsabilidade. Como não 

faltam exemplos um pouco por todo o lado, sabemos bem que a irresponsabilidade 

de alguns pode restringir a liberdade de muitos. Por isso, nesta quadra, faço votos 

para que continuemos a ser cidadãos responsáveis. 
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Nesta época natalícia, quero igualmente deixar uma palavra de reconhecimento 

público e gratidão a todos os profissionais que estão envolvidos de forma mais 

direta no trabalho de combate à pandemia. 

 

Têm sido tantos, e das mais diversas áreas, a trabalhar de forma incansável, com 

um espírito de missão e assinalável profissionalismo, pondo o bem-estar dos 

outros à frente do seu e até mesmo do das suas famílias. Bem hajam por isso! 

 

Durante a nossa História, a receita para ultrapassarmos os momentos mais difíceis 

foi sempre a União e a Solidariedade entre todos os Açorianos.  

 

Saibamos aplicar também neste tempo essa receita. Nas nossas diferenças e 

diversidade, temos de saber construir pontes para conseguir encontrar soluções 

que nos façam avançar para o futuro. 

 

Sabendo que o Natal é tempo de esperança em dias melhores, quero continuar a 

acreditar num futuro onde a normalidade se instale e a rotina das tradições nos 

faça sentir o calor da segurança.  

 

Em meu nome pessoal e em nome da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, desejo a todos os açorianos um Feliz Natal. 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Luís Carlos Correia Garcia 

 

Horta, 22 de dezembro de 2021 




