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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila do Corvo 

Exmos. Senhores Deputados Regionais 

Exmo. Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila 

do Corvo 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

As minhas primeiras palavras são de agradecimento: pela 

presença de todos vós esta noite, pela forma calorosa como nos 

acolheram, pela organização deste jantar tradicional que de 

certeza nos vai deliciar.  

Cumprimento, por isso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal e 

o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, e através de vós 

todos os vossos colaboradores, pela disponibilidade e 

cooperação para que este evento fosse uma realidade.  

É de forma reconhecida, que agradeço ainda, à Filarmónica Lira 

Corvense e ao Grupo Folclórico do Corvo a forma pronta e 

empenhada com que nos ajudaram a conceber este convívio 

solidário que encerra uma série de oito eventos, que passaram 

pelas restantes oito ilhas do nosso Arquipélago, e que de forma 
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simbólica encerramos nesta que é a mais singular das ilhas 

açorianas. 

Este agradecimento e reconhecimento é justo e merecido porque 

sem vós não seria possível empreender este convívio solidário, 

que encerra em si mesmo, o melhor que cada comunidade tem 

para oferecer. 

Hoje a cultura e a solidariedade dão as mãos e, desta forma, 

poderemos apreciar a dádiva dos que conceberam e deram 

forma a este evento, retribuindo, dentro das possibilidades de 

cada um, para que a Santa Casa da Misericórdia da Vila do Corvo 

continue a fazer sorrir aqueles que mais precisam da nossa 

solidariedade. 

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.  

Materializados e centrados, sempre, nos cidadãos consolidando, 

assim, o relacionamento da população com as suas instituições e 

desenvolvendo projetos em torno destes nove conceitos: 

solidário, cultural, próximo, aberto, intergeracional, participado, 

de memória, inclusivo e sustentável! 
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1. solidário porque foi possível promover um evento em cada 

uma das ilhas com o apoio e entrega total dos seus participantes; 

2. cultural porque foi nosso propósito apoiar ou conceber 

projetos de divulgação da cultura das nossas ilhas, nas suas 

variadas expressões; 

3. próximo no sentido que o objetivo primeiro foi sempre uma 

maior proximidade entre a Assembleia Legislativa e o cidadão, 

não só enquanto infraestrutura física, mas, essencialmente, 

enquanto órgão de governo próprio da Região, enquanto pilar 

da democracia e Casa da Autonomia representativa de todas as 

ilhas e do povo açoriano; 

4. aberto porque um dos desafios da Legislatura que agora 

termina foi dar continuidade à abertura do Parlamento Açoriano 

a todos os que o entendam conhecer, aprofundando e 

estimulando as visitas;  

5. intergeracional porque se é certo que a juventude é o 

passaporte para o futuro, a senioridade é a memória do passado. 

No meio, temos uma geração ativa e presente, ponte responsável 

por preservar a herança de ontem e construir as bases do 

amanhã. Desta forma fomentámos eventos com escolas e com 
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centros de convívio para idosos permitindo aos mais novos 

familiarizarem-se com conceitos como parlamento, legislação, 

democracia e autonomia e aos menos jovens uma partilha de 

experiências e histórias que a todos nos enriquecem; 

6. participado porque ao longo da legislatura muitos foram os 

eventos que partiram da iniciativa de cidadãos aos quais a 

Assembleia se associou como forma de estabelecer parecerias 

que visassem uma maior aproximação do cidadão àquela que é 

a sua casa; 

7. de Memória, no sentido que se pretendeu aproximar o 

Parlamento à diáspora açoriana, espalhada pelo mundo, 

permitindo o estreitar dos laços e potenciando a memória dos 

que saíram da sua terra, mas que a levaram no coração sendo os 

principais impulsionadores da cultura e tradições açorianas em 

terras longínquas; 

8. inclusivo porque como primeiro Órgão da Região a 

Assembleia Legislativa tem de cuidar da sua acessibilidade para 

todos os cidadãos, sem discriminar as pessoas com mobilidade 

reduzida, combatendo as desigualdades e promovendo a 

participação de todos; 
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9. sustentável com o propósito de melhorar a gestão ambiental 

do Parlamento, apelando à responsabilização de cada deputado, 

funcionário e colaborador de forma a firmar um compromisso 

com a sustentabilidade da nossa ação. 

Hoje, nesta que é a mais pequena ilha dos Açores, mas grande na 

sua generosidade e gigante na sua açorianidade concluímos o 

projeto Parlamento Solidário encerrando de forma simbólica, 

mas cheia de significado, uma iniciativa que só é possível porque 

a vossa perseverança é resistente. 

Termino como comecei agradecendo a todos por este convívio, 

cultural e solidário! 

Bem Hajam! 

Vila do Corvo, 1 de julho de 2016 

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores 


