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[Cumprimentos]
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Dr. Luís Garcia,
Exmo. Professor Doutor Fernando Diogo, da Universidade dos Açores,
Exma. Doutora Fernanda Rodrigues, da Universidade do Porto,
Caros Presidentes das Câmara Municipais de São Roque e Lajes do Pico
Exmos Deputados Regionais,
Caros convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A autonomia é um dos maiores sucessos do Portugal Democrático. Primordial
e insubstituível esta é, sem sombra de dúvidas, o pilar do desenvolvimento económico, social e cultural da nossa Região.
Em menos de meio século e numa época de profundas mudanças, lançámos as
bases para um desenvolvimento sustentável, construindo portos, aeroportos, estradas,
hospitais e escolas, em todas as ilhas, sem exceção.
Pela primeira vez, em mais de 500 anos, erguemo-nos! E erguemo-nos mais
forte, em unidade, afirmando, em uníssono, a nossa identidade como Povo. Libertámos os Açores e os açorianos do esquecimento e da miséria.
Tudo isto apenas se tornou possível graças à Autonomia!
Todavia, ao completar quase cinco décadas de existência, esta enfrenta desafios
que exigem uma abordagem política que radique nos valores do ideal autonómico
açoriano, que crie espaços de diálogo e coesão, e acima de tudo, recoloque a esperança no seio das nossas comunidades.
Face a estes desafios, torna-se fundamental fazer incidir a reflexão a que o momento nos convida, e a ilustre Assembleia Regional proporciona neste ciclo de conferências dos 45 anos da Autonomia.
É, portanto, com enorme satisfação, que o Município da Madalena acolhe a segunda conferência deste ciclo comemorativo e é com ainda maior alegria, que vos
dou as boas-vindas a esta sessão, com tão ilustres conferencistas, e que espero permi1
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ta uma profícua partilha de ideias sobre esta temática tão importante.
Com efeito, os Açores são, no quadro nacional português, a Região mais propensa à pobreza.
Variando de ilha para ilha, e até mesmo de Concelho para Concelho, dentro das
próprias ilhas, a verdade é que, o nosso arquipélago aparece destacado nos mais diversos estudos sobre esta área, pelas piores razões: somos os primeiros no que respeita às assimetrias na distribuição de riqueza, à falta de oportunidade de empregos, às
alarmantes taxas de insucesso e abandono escolar, entre outros.
Este é um problema social que exige toda a nossa atenção!
E só na unidade, que a Autonomia evoca, podemos ambicionar ter sucesso na
sua resolução, proporcionando momentos de reflexão fundamentais, como este.
em que temos a grande honra de contar com o Exmo. Professor Doutor Fernando Diogo, da Universidade dos Açores, e a Exma. Professora Doutora Fernanda Rodrigues, da Universidade do Porto, verdadeiros experts nesta temática.
Meus amigos,
urge identificar as nossas dificuldades, para as colocar no rumo das soluções.
Quero, por esta razão, antes de terminar, felicitar a Assembleia Legislativa Regional por esta feliz iniciativa, que espero nos permita a todos uma profunda análise.
Conhecer mais para melhor intervir deve ser o nosso lema.
Pois o amanhã pertence a todos aqueles que têm a ambição de o construir, tendo por base o conhecimento!
Uma vez mais, o meu agradecimento ao Sr. Presidente da Assembleia,
Aos nossos conferencistas, por nos enriquecerem com o seu inesgotável conhecimento e com ele nos ajudarem a construir o futuro,
E a todos vós, que muito nos honram com a vossa presença.
A todos um grande bem-haja!
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