
 

Assembleia Legislativa  

Região Autónoma dos Açores 

 

Exmos Líderes, Representantes dos Partidos,  

Membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados 

Exmo. Senhor Secretário Regional dos Recursos Naturais  

e Membros do Governo 

Exmo. Senhor Presidente da Direção da Associação Geoparque Açores 

Exma. Senhora Coordenadora do Fórum Português de Geoparques 

Exmo. Coordenador Geral do Geoparque Açores 

Caras e Caros Amigos e Funcionários 

 

Em primeiro lugar expresso as boas-vindas da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores aos promotores desta iniciativa a que, com muito gosto, 

nos associámos, e manifesto a nossa alegria pelo facto de a Assembleia ser o 

palco deste evento significativo do ponto de vista da divulgação da riqueza 

patrimonial do Geoparque Açores.  

Realço, pois, desde logo, a forma exemplar que o Fórum Português de 

Geoparques encontrou para sensibilizar os agentes políticos para a relevância 

de um projeto em que o Geoparque Açores pontua por mérito próprio. 

Enfatizo, imbuída do mesmo espírito, a importância do Geoparque Açores 

estar integrado como um todo de nove ilhas na Rede Europeia e Global de 

Geoparques.  

Esta visão, a um tempo, arquipelágica e regional é igualmente emblemática 

para a coesão e complementaridade que se pretende reforçar. Neste caso, a 



complementaridade surge da geodiversidade, mas possui também significados 

ecológicos, arqueológicos, históricos e culturais. 

Agradeço, pois, a quantos tornaram possível este evento, com uma palavra de 

reconhecimento pela disponibilidade sempre generosa do Dr. Manuel Costa, 

cuja participação nos envolve sempre de emoção musical e poética.  

Termino, reafirmando que as portas da Assembleia estão sempre abertas para 

evidenciar, defender, valorizar o que é nosso, no fundamento de que uma 

Casa da Autonomia, Legisladora e Fiscalizadora, deve ser também uma Casa 

de encontro, de proximidade, de inclusão, de memória, de cultura, de 

solidariedade, de sustentabilidade, de interação entre gerações, de 

participação na mais nobre aceção da cidadania. 

Estamos com o Futuro. Obrigada por partilharem connosco esta caminhada 

que deve ser de todos nós!  

Horta, 8 de abril 2014. 

Ana Luísa Luís 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 


