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nos. Eles melhor que ninguém têm cumprido 
a sua missão histórica de garantir respeitabili-
dade para com os seus povos. Nós, tal como os 
nossos congéneres independentistas europeus 
deveríamos estar no campo a lutar pela nossa 
Região de forma a garantirmos a vontade das 
nossas gentes”. 

A terminar, Rui Medeiros defende a opinião 
de que “nas sociedades modernas quando não 
se ocupa um espaço alguém o fará por nós”,  e 
deixa no ar a questão: “ Como seriam os Aço-
res se não tivéssemos independentistas”.

Há defensores da independência 
dos Açores na diáspora

Em nome da diáspora açoriana, em mensa-
gem escrita e lida no encontro, Manuel Leal, 
diz: “Sem a FLA, subsequentemente, o 6 de 
Junho tomou uma dinâmica diferente na re-
lação com Portugal.  Nos eventos pertinentes 
e mais marcantes, porém, a política dos no-
vos donos de Portugal, como os que em ter-
mos históricos já faziam em séculos prévios, 
eliminou muitas das vantagens que se pode-
riam ter conquistado. Não se menosprezam, 
nem seria lógico fazê-lo, os sinais claros da 
mudança inevitável. Mas está agora em vigor 
um esquema sistémico que permite às insti-
tuições do Governo central, e centralizador, o 
controlo perpétuo do Arquipélago através de 
um morgadio diferente, político e econórnico. 
A partidocracia portuguesa prossegue-o, sem 
escrúpulo, encobrindo com a capa veneranda 
de democracia um processo de insofismáveis 
características fascizantes. Há uma teia jurídi-
ca, refletida numa cognição consistente, assu-
mindo de modo implícito serem portugueses 
de direito pleno apenas os que se inserem no 
conceito de continental idade. A Constituição 
ignora a soberania dos territórios descontí-
guos”.

Mais, refere este emigrante, que “ser aço-

rianista não é uma escolha de agressão contra 
Portugal ou contra os portugueses. Seria in-
concebível a rejeição da língua que falamos 
e até a História que aprendemos enquanto se 
suprimia a História Açoriana, e os elos fortes, 
culturais e genéticos, do povo que nos pariu. 
Ainda que a independência dos Açores seja 
uma hipótese admissível como a abstenção 
eleitoral parece sugerir, não é isto que está em 
causa, mas o direito de promovê-la através de 
um processo democrático.

O 6 de Junho não pode separar-se do sig-
nificado da projecção de um estado de consci-
ência em que em primeiro plano se defendeu 
a liberdade dos açorianos se governarem sem 
as algemas insultuosas e discriminatórias das 
barreiras erguidas através da partidocracia 
portuguesa. Por isso neste dia, no contexto da 
liberdade que se exige, se rejeita a proibição 
do Povo Açoriano organizar os seus partidos 
regionais”.

Manuel Leal lembra que “a FLA não é um 
partido, nem deve sê-lo. A sua ideologia de 
libertação transcende a regionalização. Mas 
compete-lhe defender os partidos regionais 
açorianos, como se esperaria também dos 
agentes do morgadio partidocrático”.

Deputado do PPM quer menos 
centralismo

Presente no evento esteve também Paulo 
Estevão, deputado do PPM, que entende que 
“o 6 de Junho representa o momento fundador 
do auto-governo açoriano. Sem o 6 de Junho, 
Lisboa teria continuado a tratar os Açores 
como uma colónia de povoamento. Sem o 6 de 
Junho, os Açores não teriam conseguido obter 
uma autonomia, ainda que mitigada, no âmbito 
político e económico. Lisboa assustou-se e foi 
isso que permitiu ao povo dos Açores alcan-
çar uma quota mínima de auto-governo”. No 
entanto, é opinião de Paulo Estevão, de que 

ainda hoje “o 6 de Junho continua, em grande 
parte, por cumprir. O Estado português é um 
dos poucos que proíbe a formação de parti-
dos regionais. Os açorianos estão proibidos de 
formar partidos especificamente vocacionados 
para defenderem os seus interesses. É algo 
sem precedentes na Europa. Trata-se de uma 
restrição colonialista, é esse o nome, colonia-
lista”. Mais, refere, “a proibição de partidos 
regionais e a perseguição política a todos os 

que pretendem manifestar-se pacificamen-
te pela causa da independência dos Açores é 
intolerável no quadro das liberdades políticas 
garantidas no seio da União Europeia”. Na 
verdade, segundo Paulo Estevão, “o Estado 
português está a impedir, de forma coerciva, 
a livre associação política dos cidadãos que 
integram o Povo dos Açores”.

   Nélia Câmara

 José Ventura: “A FLA - Frente de Libertação dos Açores, com o seu reaparecimento em 2012, tomou como 
sua a responsabilidade da celebração do ‘Dia 6 de Junho’”, prometendo a reactivação das suas iniciativas na 
defesa da independência dos Açores, com o slogan de José de Almeida: «Acima dos Açores só Deus»”

FLA tem participado em encontros  internacionais para 
procurar sinergias para a causa independentista

Rui Medeiros, Presidente do Directório da Frente de Libertação dos Açores


