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INTERVENÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO
DOS 500 ANOS DO CONCELHO
Sr. Presidente AM
Sr. Ouvidor da ilha das Flores
Srs. Deputados Regionais
Sr. Presidente CMSCF,
Sr. Delegado da SRTT em representação de sua Exª o PGRA,
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,

O concelho das Lajes das Flores encerra hoje aqui as comemorações do
jubileu dos 500 anos da sua fundação. Ao longo do ano foram organizadas
diversas ações e eventos que permitiram celebrar, homenagear e dignificar
esta importante efeméride, e os 500 anos de história da vila das Lajes das
Flores.
Também este ano a Paróquia de N. Sra. do Rosário das Lajes das Flores
festejou o jubileu dos 500 anos da sua fundação, celebração essa que
tivemos o gosto e a honra de celebrar conjuntamente ao longo do ano, e que
atesta o importante papel que esta instituição teve para o Concelho nos seus
500 anos de história.
Coube a este executivo a honra, mas também a responsabilidade de
organizar esta importante efeméride. Procurámos organizar um conjunto de
eventos que envolvesse toda a sociedade civil do concelho, e que
envolvesse as suas coletividades, personalidades e toda a população.
Tivemos a participação das nossas Juntas de freguesia, das Associações e
grupos do Concelho e de muitas personalidades que se Associaram a esta
importante data, e que assim permitiram que ao longo do ano o concelho
apresentasse uma dinâmica e uma vitalidade que poderão ser considerados
dignos da sua historia e das suas tradições.
Não obstante a sua pequena dimensão no contexto das vilas nacionais e até
regionais, bem como a sua baixa densidade populacional, ao longo desde
ano foi possível comprovar a grande dinâmica e energia deste concelho,
nomeadamente nas vertentes culturais e da organização e empenho das suas
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Associações e coletividades. Tivemos a apresentação de 8 livros no
Concelho ao longo do ano. Tivemos várias exposições, de fotografia, de
pintura e outras exposições temáticas. Representámos e homenageámos as
principais atividades e também várias personalidades ligadas à história e à
cultura das Lajes, nomeadamente a agricultura, a caça a baleia e a apanha
do sargaço.
Destas celebrações fizeram parte também diversos workshops, teatro,
cinema, concertos e palestras que imprimiram uma energia e uma dinâmica
própria ao concelho, que permitiu não só melhor conhecermos e
divulgamos a nossa história e o legado dos nossos antepassados, bem como
projetar e promover o nosso concelho no exterior.
Exmo. Srs. Deputados regionais,
Autarcas,
Autoridades civis, militares e religiosas
Minhas senhoras e meus senhores
Se é verdade que tivemos esta dinâmica e vitalidade das forças vivas do
nosso concelho, também é importante referir e valorizar a participação
institucional daqueles que se Associaram ao jubileu dos nossos 500 anos.
Não posso deixar de referir e destacar o papel e o empenho do Governo
Regional dos Açores, que ao celebrar pela primeira vez o dia da Região no
nosso concelho, deu sem dúvida uma nova dimensão e um prestigio
acrescido às nossas comemorações. Bem como a presença do SR. PGRA na
sessão solene da Festa do Emigrante, o que muito nos honrou e dignificou.
Também não posso deixar de referir o papel da DRC, que procurou sempre
organizar diversos eventos ao longo do ano, e do qual destacaria a primeira
deslocação da orquestra Lira Açoriana à ilha das Flores.
Mas também o Governo da Republica se associou às nossas
comemorações, e destacaria o papel e empenho da Marinha portuguesa,
que pela primeira vez fez atracar no porto das Lajes das Flores o Navio
Escola Sagres, importante marco e símbolo dos descobrimentos
portugueses, e do papel que a marinha teve no descobrimento, no
povoamento e no desenvolvimento das nossas ilhas e dos nossos concelhos.
Gostaria ainda de mencionar e relevar a ação e empenho da RTP e RDP
Açores, pela divulgação e valorização desta nossa importante efeméride,
nomeadamente pela transmissão reforçada no âmbito do dia da Região, e
por ter escolhido o concelho das Lajes das Flores para iniciar as
comemorações do seu aniversário dos 40 anos.

3

Neste importante ano para o Concelho das Lajes, foi ainda aprovada a
geminação do concelho das Lajes com a cidade de Içara no estado de Sta.
Catarina no Brasil, o que aliado à geminação com o concelho de Stoughton,
EUA, complementa outro período importante da nossa emigração que
ocorreu no séc. XIX para esse Estado do Brasil. O concelho das Lajes
reforça assim os seus laços históricos àquele Estado brasileiro e
homenageia um período importante da nossa história, ao mesmo tempo que
se abre ao exterior e ao mundo.
Exmo. Srs. Deputados regionais,
Autarcas,
Autoridades civis, militares e religiosas
Minhas senhoras e meus senhores
Mas se este ano de comemorações foi um oportunidade de afirmação e
exaltação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições e do
nosso passado, é fundamental que saibamos e consigamos usar este legado
e estes ensinamentos para catapultarmos o nosso futuro coletivo para novos
patamares de desenvolvimento e de prosperidade para o nosso concelho.
Sabemos que o concelho atravessa uma conjuntura difícil e complexa, a
qual não é alheia ao que se passa na região, no país e no mundo. O
decrescimento e o envelhecimento populacional será porventura um dos
desafios mais difíceis e complexos que temos pela frente, e que exige a
atenção e adoção de medidas pelos diferentes níveis de poder, desde o
poder local, aos órgãos europeus.
Os constrangimentos financeiros que têm assolado todo o mundo ocidental
nos últimos anos, e que têm tido reflexos acentuados no nosso país,
também se fazem sentir na nossa região e no nosso concelho, com impactos
consideráveis ao nível do emprego, da qualidade de vida e bem-estar das
nossas famílias e da capacidade de resposta das instituições para responder
a esta nova realidade, o que exige de nós a capacidade de criar novas
respostas e de ter de fazer cada vez mais com menos.
Mas se há uma lição que podemos e devemos tirar do legado dos nossos
antepassados, é que a falta de meios e condições nunca foi desculpa para
baixarmos os braços e desistirmos das dificuldades. Este concelho foi
erigido e construído num período em que a distancia e o isolamento,
associados à praticamente ausência total de infraestruturas e equipamentos,
obrigou esta população a depender quase exclusivamente de si própria para
sobreviver, desenvolver o seu concelho, e muitas vezes até a ter de
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defender-se contra incursões e invasões de forças estrangeiras, que as
saqueavam e pilhavam.
Apesar disso deixaram-nos como legado um património construído, que faz
parte da nossa identidade coletiva, e do qual temos a obrigação de preservar
e promover, pois num mundo cada vez mais global, só a diferenciação da
nossa cultura, do nosso património e da nossa identidade, nos permitirá
afirmar, projetar e desenvolver com uma identidade própria.
Exmo. Srs. Deputados regionais,
Autarcas,
Autoridades civis, militares e religiosas
Minhas senhoras e meus senhores
Não posso terminar sem antes deixar em nome da Câmara Municipal uma
palavra de profundo agradecimento e reconhecimento a todas as pessoas,
coletividades e instituições que contribuíram para o sucesso destas
comemorações em todos os eventos, desde a apresentação de livros,
exposições, workshops, desfiles, concertos, palestras, e que dessa forma
contribuíram para dignificar e prestigiar o nosso concelho.
Talvez a maior homenagem que possamos fazer nestes 500 anos da nossa
história coletiva seja contribuirmos nós também para que as gerações
futuras que virão a seguir nós, nos vejam dignos deste nosso passado e
desta nossa história e possam também elas afirmar, tal como nós o fazemos
hoje, que fomos dignos naquilo que fizemos pelo desenvolvimento da
nossa terra para honrar, dignificar e prestigiar esta importante vila das
Lajes das Flores.
Viva o Concelho das Lajes das Flores

Luis Maciel
Museu Municipal das Lajes Flores, 13 de Dezembro de 2015.

