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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

25 anos de existência da Associação Aurora Social 

 

Em abril de 1994 foi fundada a Aurora Social como associação de promoção de 

emprego apoiado, na ilha de São Miguel, que tem como missão promover a ocu-

pação, reabilitação e valorização pessoal, social e profissional de jovens e adul-

tos com deficiência mental ligeira e moderada. 

O movimento de pessoas pela criação de uma instituição que respondesse a 

jovens e adultos com deficiência foi desencadeado pelos pais e mães fundado-

res João Maria Cardoso Silva, Margarida Jácome Correia Hintze Rodrigues, Do-

naria Moniz, Manuela Ribeiro e Helena Cosme Cardoso Silva e na qualidade de 

técnicos fundadores Artur Martins, Leonor Barbosa e como tantas outras pes-

soas dedicadas a esta nobre causa nestes 25 anos. Referenciar estas pessoas 

é da mais legítima oportunidade, por terem tido a coragem e a preocupação co-

mum para integrar social e profissionalmente as crianças e jovens. É de registar 

e de, por intermédio deste voto, saudar. 

A Aurora Social durante os 25 anos de existência imprimiu e fortaleceu a pre-

mência de atender o cidadão deficiente como alguém com direitos plenos, desde 

logo, ao de uma ocupação, ao de um emprego. E por este desígnio, desde logo 

para apoiar a sua sustentabilidade e garantir postos de trabalho para pessoas 

com necessidades especiais, atua no mercado da economia solidária. 

Perante o confronto com uma realidade difícil, mas que deve ter sempre o valor 

da dignidade da pessoa humana e a autonomização do indivíduo, o trazer a pes-

soa com deficiência para fora dos seus espaços naturais, como a sua casa, para 

um mundo onde a sua identificação luta-se para que seja plena, foi um desafio 
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nos primórdios da criação da associação e que hoje ainda é um caminho de 

contínuas conquistas. 

Este voto de congratulação atesta a resiliência de quem acredita, e são muitos, 

dos funcionários aos pais e a todos aqueles que cooperam para uma sociedade 

plena onde todos contam, tendo atualmente como presidente da direção Cristina 

Amaral. 

E este é um enorme desafio, de peso e relevância humanista, de que muito mais 

do que incluir é assumir que cada um dos cidadãos com deficiência contam para 

melhorar não apenas o individual, mas a nossa consciência e ação coletivas. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores emita um Voto de Congratulação pelos 25 anos de existência da 

Aurora Social, dando conhecimento aos órgãos sociais da associação, e quando 

possível, às pessoas indicadas no presente voto. 

 

Horta, Sala de Sessões,15 de janeiro de 2020. 

 

Os Deputados, 


