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Boa noite 

Permitam-me que comece por manifestar o meu imenso gosto em partilhar, 

com todos os presentes, este espetáculo de homenagem à ilha do Pico. 

Nele se presta tributo à majestosa montanha, cuja altitude é a marca da 

maior elevação de Portugal – alegoria da grandiosidade açoriana, inspiração 

para tantos artistas, mistério interpretado por diferentes ramos da ciência. 

Mas é um povo que faz uma ilha, uma região, um país.  

É a sua população, a sua laboriosa e genuína população, que lhe dá alma e os 

distingue nos seus valores, nas suas vivências, no seu dinamismo cultural e 

solidário.  

É também a essa população, moldada pelas agruras do basalto, pela 

fertilidade das vinhas e pela amplitude do mar, que hoje queremos dirigir a 

nossa homenagem.  

Juntamos neste concerto, cultura musical e poética. 

Esta é, pois, uma breve síntese da muita e intensa produção cultural que os 

picoenses realizaram ao longo dos séculos e que atualmente os seus grupos 

musicais e de teatro recriam, transmutam, inovam e divulgam. 

Unimos igualmente, neste concerto, cultura e solidariedade. 
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Uma aliança de grande riqueza estética e social pelo que encerra de 

simbolismo e de tradição popular.  

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é assim, neste 

evento, agregadora de vários conceitos que encontraram nos presentes grupos 

participantes uma resposta pronta e generosa. Bem hajam! 

Vivemos, pois, um momento privilegiado em que a Instituição foi ao encontro 

dos cidadãos e em que os cidadãos se aproximaram da Assembleia e, no 

respeito pela individualidade e pela diversidade, chegaram a um compromisso 

solidário, que conta também com a vossa resposta.  

Todos somos chamados, nesta época de dificuldades e de restrições, a 

cooperar de forma a minimizar os efeitos negativos de uma crise global. Todos 

somos poucos para dar a quem nos rodeia uma nota positiva da nossa 

participação inclusiva na sociedade.    

E por isso, é com profundo agradecimento e reconhecimento que me dirijo a 

todos aqueles que contribuíram para que este concerto fosse uma realidade. 

Aos grupos corais, aos grupos de teatro, à Orquestra Juvenil de S. Roque, às 

Câmaras Municipais das Lajes, da Madalena e de S. Roque, à Escola 

Básica/Secundária De S. Roque, à RTP, que prontamente se associou à 

divulgação deste evento, e a todos aqueles que de uma forma ou de outra 

permitiram enfatizar a solidariedade e o voluntariado. 

 



3 
 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

Quando damos um pouco de nós, enriquecemos o nosso espírito e conseguimos 

ultrapassar os obstáculos e as tormentas. Somos assim mais fortes e mais 

coesos! 

É este modo de ser e de estar que nos une aqui hoje.  

Com a mesma força de vontade com que alguns dos nossos corajosos 

antepassados construíram estes espaços onde habitamos.  

Com a mesma audácia com que outros partiram seguindo o sonho e 

disseminando as nossas raízes em países longínquos.  

Com a esperança de futuro que depositamos nas nossas ilhas de bruma e 

também de sol – raiz de solidariedade.  

Muito obrigada pela vossa presença! 

 

A Presidente da Assembleia Legislativa 

Ana Luísa Luís 


