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INTERVENÇÃO SESSÃO SOLENE DA
XXX FESTA DO EMIGRANTE
Sr. PGRA, Excelencia.
Sr. Presidente AM
Sr. Ouvidor da ilha das Flores
Srs. Deputados Regionais
Sr. Presidente CMSCF,
Srs. vereadores, deputados municipais, e Presidentes das Juntas de
Freguesia das Lajes das Flores
Srs. Presidentes de Associações, coletividades e IPSS das Lajes das Flores
Srs. Diretores de Serviço e Delegados do GRA na ilha das Flores
Autoridades Militares
Convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,
Permitam-me que inicie esta minha intervenção agradecendo a vossa
presença, que constitui um sinal inequívoco de vitalidade do nosso
concelho neste dia em que comemoramos e celebramos o Concelho das
Lajes das Flores, e que adquire um significado especial pela efeméride dos
30 anos da Festa do Emigrante e pelos 500 anos da Fundação do nosso
Concelho que estamos neste ano a celebrar.
Gostaria de agradecer ao Sr. PGRA a sua disponibilidade e presença nesta
cerimónia, o que muito nos honra e satisfaz, e contribui sem dúvida para o
prestígio e reconhecimento do nosso Município. É para nós motivo de
honra e satisfação poder-lhe entregar a chave de honra do Município, pela
atenção, reverencia e disponibilidade que tem mostrado para com este
Concelho.
Um cumprimento especial também à Paroquia de N. Sra. do Rosário das
Lajes das Flores, na pessoa do Sr. Ouvidor da ilha das Flores, pelo
extraordinário trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, também do
jubileu dos 500 anos da fundação da Paróquia, o que muito tem contribuído
não só para o sucesso dessas celebrações, mas sobretudo para o importante
papel que a igreja tem vindo a desempenhar na nossa comunidade.
Gostaria ainda de cumprimentar todos aqueles que muito têm contribuído
para o sucesso da Festa do Emigrante, e cujo papel e ação têm sido
determinantes para a valorização e divulgação do nosso património, da
nossa cultura e da nossa identidade coletiva. Agradeço desta forma às
Juntas de Freguesia do Concelho, às coletividades e Associações e IPSS,
aos produtores de cultura, e todos aqueles que com o seu trabalho e o seu
tempo têm dignificado o nosso Concelho.
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Por último, mas porque são eles a razão e a origem destas festas, uma
palavra de agradecimento especial aos nossos emigrantes, que apesar da
distancia e do tempo, não esquecem a sua terra Natal, e continuam e levar
bem alto e bem longe as nossas tradições e a nossa cultura, dando uma
projeção e conhecimento do nosso Concelho e da nossa região, que sem
eles não era possível.
Exmo. Sr. PGRA
Autarcas
Autoridades civis, militares e religiosas
Minhas senhoras e meus senhores
A Festa do Emigrante celebra este ano o seu trigésimo aniversário. Impõese nesse sentido uma evocação especial aqueles que tiveram a visão, a
audácia e a capacidade empreendedora de criar estas Festas há trinta anos
atrás. Neste sentido, gostaria de prestar aqui hoje uma homenagem ao
antigo Presidente Albino Cristiano Gomes e a quem com ele colaborou,
pela criação e desenvolvimento destas festas que muito têm contribuído
para o reconhecimento e divulgação externa do nosso Concelho. Presto
ainda homenagem ao antigo Presidente João Lourenço e seus colaboradores
por terem mantido e solidificado estas que são as maiores festas concelhias,
e que são sem dúvida um dos maiores cartazes de divulgação da nossa
cultura e das nossas tradições.
Vamos procurar manter essa matriz fundadora de promoção, divulgação e
preservação da nossa cultura, do nosso património e da nossa identidade
coletiva, sem deixar de procurar evoluir e adaptar a Festa do Emigrante aos
novos tempos.
Neste sentido, e inseridas nas comemorações dos 500 anos da fundação do
Concelho e dos 30 anos da Festa do Emigrante, serão atribuídas este ano, e
pela primeira vez, insígnias honoríficas municipais a cidadãos do nosso
Concelho que se distinguiram em diversas áreas. O reconhecimento público
de cidadãos ou instituições que pelos seus méritos contribuem para o
desenvolvimento, promoção e reconhecimento do nosso Concelho é um
dever das entidades públicas. Sem eles o nome das Lajes das Flores não
subiria tão alto.
Deste modo, permitam-me que cumprimente os agraciados desta sessão ou
seus representantes, e dizer-lhes que o Município das Lajes das Flores
reconhece o seu trabalho e o seu mérito para o prestígio, reconhecimento e
desenvolvimento do nosso Concelho.
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Exmo. Sr. PGRA
Autarcas
Autoridades civis, militares e religiosas
Minhas senhoras e meus senhores
O Concelho das Lajes das Flores enfrenta hoje grandes desafios e novas
oportunidades. Ao celebrarmos o jubileu dos 500 anos da fundação do
nosso Concelho, é incontornável olharmos o nosso passado, a nossa
história e o legado dos nossos antepassados.
Este foi um povo forjado nas dificuldades do isolamento, e por vezes
mesmo no abandono das autoridades, que lutou e resistiu contra
dificuldades que hoje dificilmente conseguimos compreender.
Felizmente hoje os tempos são diferentes, e graças à evolução técnica que
se verificou na área dos transportes, comunicações e tecnologias, as
distâncias foram-se esbatendo.
Não obstante essa evolução, o Concelho vive hoje um desafio de grande
exigência a todos nós, e que tem a ver a capacidade de criarmos
mecanismos que possam contrariar a tendência de diminuição da nossa
população, que regrediu 75% nos últimos 150 anos, de cerca de 6000 para
cerca de 1500 habitantes. É certo que é um fenómeno geral que não é
especifico do Concelho, mas temos de dar tudo de nós para encontrarmos
mecanismos de criar condições para fixarmos os nossos jovens.
Os tempos são de grande dificuldade. O garrote legal e financeiro a que os
Municípios estão sujeitos não têm permitido margem de manobra para
darmos oportunidades reais de emprego aos nossos jovens, cuja presença e
desenvolvimento de atividade no nosso Município é absolutamente
fundamental e decisiva para um futuro de sucesso e prosperidade no nosso
Concelho.
Felizmente o Governo Regional dos Açores tem conseguido criar
mecanismos que permitem contrariar ou compensar este quadro restritivo,
nomeadamente através da criação de vários programas de combate ao
desemprego que têm permitido ocupar dezenas de pessoas do Concelho
nesta difícil conjuntura. Neste sentido deixo aqui uma palavra de
agradecimento e reconhecimento ao Sr. PGRA pelo trabalho que tem
desenvolvido nesta área, que não sendo a situação ideal, muito tem
contribuído para o desenvolvimento de competências e trabalho a muitos
Lajenses.
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Mas temos de ter a capacidade e a vontade de ir mais além, de visionar
novas oportunidades e de potenciar os nossos recursos e o nosso
património. A área do turismo poderá ser uma nova oportunidade, que
mercê das alterações ao modelo de transportes aéreos impulsionado pelo
Governo dos Açores, poderá reforçar este setor, com benefícios e
valorização de outros sectores como a agricultura, a pesca o comércio ou os
serviços. O Concelho das Lajes tem um património natural único e
reconhecido que poderá constituir uma oferta de valor acrescentado com
benefícios para todos.
Exmo. Sr. PGRA
Autarcas
Autoridades civis, militares e religiosas
Minhas senhoras e meus senhores
Nesta data histórica de celebração dos 500 anos da fundação do nosso
Concelho, faço votos para que tenhamos a força, a sabedoria, a tenacidade
e a resistência dos nossos antepassados, e que tenhamos a capacidade de
transformar as dificuldades em oportunidades, para que todos juntos
possamos almejar um futuro que seja digno do seu legado e motivo de
orgulho para todos nós.
Viva o Concelho das Lajes das Flores

Luis Maciel
Salão Nobre dos Paços do Concelho das Lajes Flores, 20 de Julho de 2015.

