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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz 

das Flores 

Exma. Senhora Deputada e Exmos. Senhores Deputados 

Regionais 

Exmo. Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal das Lajes 

das Flores, em representação do Sr. Presidente da Câmara 

Reverendíssimo Pároco, Ouvidor da ilha das Flores 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

As palavras não serão suficientes para expressar a minha imensa 

alegria por estar hoje nas Flores, para mais um concerto solidário, 

que esta Igreja, classificada como imóvel de interesse público, 

acolhe no seu seio. 

Ainda assim tentarei com duas singelas palavras manifestar o 

apreço que tenho por voltar a esta ilha: agradecimento e 

reconhecimento. 

Agradecimento pela forma calorosa, pronta e sempre disponível 

com que nos acolheram e aceitaram o repto para a realização 
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deste evento que funde música, poesia, figuração e 

solidariedade. 

Reconhecimento por ter a consciência que sem vós, artistas e 

instituições, não seria possível empreender mais um concerto, 

que encerra em si mesmo, e assim foi em cada uma das sete ilhas 

por onde este evento já passou, o melhor que cada uma das 

comunidades tem para oferecer. 

Esta que é a ilha onde muitas vezes a insularidade se vive 

duplamente, onde a distância aos centros é mais difícil de 

ultrapassar, onde o isolamento forçado é ainda uma realidade, 

mas onde a natureza encandeia, onde o tempo às vezes parece 

parar e relembrar outro tempo, conforme dizia Roberto de 

Mesquita. Hoje, nesta ilha, a cultura e a solidariedade irão 

moldar-se, qual lava incandescente, no local aonde os açorianos 

mais recorrem certos da fé que os move e os salva, dando graças 

ou pedindo perdão. 

Hoje, é no templo onde caridade é sinónimo de amor, como nos 

diz S. Paulo, que também nós poderemos apreciar a dadiva dos 

que conceberam e deram forma a este concerto, e, dentro das 

possibilidades de cada um, contribuir para que uma das 
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instituições da ilha possa continuar a fazer sorrir aqueles que 

mais precisam da nossa proximidade. 

É em muitos destes conceitos que se sustenta o Projeto 

Parlamento Presente, que integrou o Plano estratégico para esta 

legislatura. 

Nove ilhas, nove conceitos, nove projetos.  

Os nove conceitos têm uma história comum e interligam-se, 

sempre em busca do mesmo objetivo. 

Os nove projetos, individualmente ou em conjunto, abriram as 

portas da Assembleia Legislativa, acentuando a sua interação 

com a comunidade e a nossa diáspora, permitindo, ainda, que o 

cidadão, em cada dia, se sinta Presente no Parlamento.   

Desta forma, foi uma preocupação desde o início da legislatura 

promover projetos que conduzissem à consolidação do 

relacionamento da população com as suas instituições, e assim 

desenvolvemos estes nove conceitos: solidários, culturais, 

próximos, abertos, intergeracionais, participados, de memória, 

inclusivos, sustentáveis, e – sobretudo e sempre! – centrados nos 

cidadãos. 
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Permitam-me que termine citando Pedro da Silveira, num 

poema, que em 2015, aquando das comemorações do Dia da 

Região no vizinho concelho das Lajes, também mencionei. Há 

data Pedro da Silveira, num café de Lisboa, ao ver o barco partir 

imaginava-se também ele partindo rumo à ilha. 

Hoje, Pedro da Silveira diria: 

“Por caminhos de terra e mar 

parto e, logo, chego. Estou 

nas cidades e nas vilas, em todos 

os lugares de cada uma das nove ilhas.” 

É assim que eu vivo os Açores, em cada lugar, em cada ilha, com 

as diferenças e similitudes que nos complementam, rodeados 

deste imenso mar que nos une, construindo as pontes com as 

ferramentas que os 40 anos de autonomia colocaram ao nosso 

dispor, para que os seus pilares sejam fortes e resistentes! 

Obrigada a todos! 

Santa Cruz das Flores, 29 de junho de 2016 

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores 




