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Voto de Saudação a todos os Docentes da Região Autónoma dos Açores 

 

Todos lutamos por um melhor amanhã. Não há profissão em que não se 

caminhe sem pisar essa estrada – a constante procura de um melhor amanhã. 

Em todo o ofício há o seu contributo. E o de poder fazê-lo pela entrega, a 

uma criança ou a um jovem, como a um filho, do conhecimento que também nós 

recebemos em nossas vidas e dos nossos antepassados, é do mais honroso que 

uma profissão pode em si encerrar.  

O privilégio de se poder diariamente auxiliar centenas de crianças e de 

jovens na construção de um futuro, preferencialmente, sempre melhor do que o 

nosso, é do maior altruísmo, das mais ricas e, em simultâneo, das mais 

despojadas missões que a alguém poderão ser confiadas. Porque é essa a 

palavra, a palavra “missão”, incontornável para que nos aproximemos de uma 

mais completa noção do que é ser professor.  

E não há pandemia que desvie o seu foco. Acrescidas as dificuldades, 

aguçadas as preocupações para com cada um de seus alunos. Acrescidas as 

dificuldades, aumentadas as estratégias, as horas, os contatos, o esforço. 

Acrescidas as dificuldades, e o professor a intensificar a luta por não perder os 

mais frágeis, consciente do quanto, para tantos e tantos alunos, ele não significa 

afinal bem mais do que o tal transmissor de um maior conhecimento.  

É elevada a devastação pandémica, onda dinâmica destruidora não só do 

nosso bem-estar físico, como do nosso bem-estar mental e social. E o quanto 

têm agarrado as firmes mãos do professor. Não mensurável, desde logo porque 

invisíveis, mas sobre elas pousado um passado a lembrar para com ele 

aprender, um presente a agarrar para nem tudo perder e um futuro a traçar, 

prometedor e capaz de nos devolver a felicidade.  

Assim, pelo exposto, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores aprove um Voto de Saudação pela devota e 
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determinada ação de todos os docentes no exercício da sua profissão, não 

permitindo assim e em tempo algum, que a pandemia COVID-19 alguma vez se 

aproprie do futuro das nossas crianças e jovens.  

Do presente voto deve ser dado conhecimento a todos os docentes a 

lecionar na Região Autónoma dos Açores através dos respetivos órgãos de 

gestão de todas as escolas do nosso arquipélago.  

 

Muito obrigado. 

 

 

Sala de Sessões, 15 de junho de 2021 
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