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Apresentação do programa comemorativo dos  

45 anos de Autonomia Regional 

 

 

Caros jornalistas, 

 

A 20 de Julho de 1976 a então Assembleia Regional dos Açores reunia 

pela primeira vez na Sociedade Amor da Pátria, numa sessão preliminar 

dos trabalhos da Primeira Legislatura, tendo sido feita a verificação de 

poderes dos deputados eleitos a 27 de junho daquele ano, nas primeiras 

eleições regionais, e marcada a data da abertura solene para 4 de 

setembro.  

 

Completam-se hoje 45 anos sobre esse dia e é esta data simbólica que 

escolhemos para descerrar o logotipo comemorativo dos 45 anos da 

Autonomia Regional, colocado nesta fachada, para vos apresentar o 

Programa das Comemorações, a que esta semana damos formalmente 

início. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Gabinete da Presidência 

2 
 

 

Chegar aos 45 Anos significa atingir uma certa maturidade e esta data 

merece, por isso, ser devidamente assinalada, com um programa mais 

alargado e não meramente festivo, cujo ponto alto será, sem dúvida, a 

Sessão Solene, a ter lugar no próximo dia 4 de setembro, na sede da 

Assembleia Legislativa, presidida por Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República, tal como há 45 anos foi presidida pelo 

Presidente da República de então, o General Ramalho Eanes, que só 

não se juntará a nós nessa data por questões de saúde que o impedem 

de viajar de avião. 

 

Depois da Sessão Solene, que será marcada pelos discursos de todos os 

intervenientes parlamentares da praxe, teremos oportunidade também 

de recriar historicamente a abertura solene da então Assembleia 

Regional dos Açores, numa sessão histórico-cultural que terá lugar 

precisamente na Sociedade Amor da Pátria, aquela que foi a sua 

primeira sede. 

 

Nessa data, teremos connosco também o primeiro Presidente da 

Assembleia Legislativa dos Açores, Dr. Álvaro Monjardino, que se 

juntará a nós não só para reviver o passado, mas também para uma 

devida homenagem, que terá lugar no dia 5 de setembro, com a 
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inauguração da nova Biblioteca da Assembleia, a que a Mesa deliberou 

atribuir o seu nome, com a aprovação unânime de todos os líderes e 

representações parlamentares. 

 

A nova Biblioteca Álvaro Monjardino ficará sediada no Edifício do 

Antigo Conservatório, aqui ao lado, que receberá também o Museu do 

Parlamento, um projeto que decorre de uma Resolução de 2015 

aprovada em sede de Plenário, e cuja conceção e execução tem vindo a 

ser desenvolvida, agora de forma mais intensa, na esperança de o 

conseguirmos abrir ao público no âmbito deste Programa 

Comemorativo dos 45 anos, em data ainda a definir. 

 

Este Museu pretende ser um verdadeiro espaço de preservação da 

memória do Parlamento dos Açores, reconhecendo e registando figuras 

e factos fundamentais na implementação e evolução da Autonomia 

Regional, dando assim corpo a um tempo que servirá de base a toda a 

pedagogia da Autonomia Política que deve ser feita junto das novas 

gerações. 

 

Ao assinalar condignamente este aniversário com um programa mais 

alargado e estendido no tempo, pretendemos também aproveitar esta 

data como pretexto para uma reflexão mais demorada sobre os seus 
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desafios presentes e futuros, indo para além da espuma dos debates 

acesos na arena política, e contribuindo assim para uma análise mais 

profunda sobre o caminho autonómico percorrido ao longo destes 45 

anos.  

 

É neste contexto, e com o objetivo de refletir sobre um conjunto de 

desafios para os quais a Autonomia e os seus atores têm de encontrar 

soluções adequadas e políticas à medida, que vamos incluir neste 

programa o Ciclo de Conferências “45 anos - Os desafios da 

Autonomia”, que pretende percorrer todas as ilhas dos Açores. 

 

Sabemos que os desafios são muitos mais que as 9 ilhas dos Açores e 

provavelmente não conseguiremos abordar todos, mas queremos pelo 

menos dar o nosso melhor contributo para esse debate, de forma 

positiva e construtiva, inventariando e alertando para os principais 

problemas ou desafios, e apontando alguns caminhos e soluções. 

 

Assim, vamos iniciar este Ciclo já esta semana, em São Jorge, com a 

Conferência inaugural dedicada a um desafio que considero central e 

prioritário para o futuro de cada uma das nossas ilhas: “O desafio da 

Demografia e da Fixação de População”. 
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Esta primeira Conferência, que terei a honra de presidir quinta-feira no 

Auditório das Velas, conta com a participação de dois Conferencistas 

conceituados nesta área, nomeadamente a Professora Doutora Gilberta 

Rocha, especialista em Demografia, que vai falar sobre a “Dinâmica 

populacional das ilhas dos Açores no século XXI”, e o Professor Doutor 

José António Cabral Vieira, especialista em Economia do Trabalho, que 

fará a sua intervenção sobre “Qualificações e Emprego: Os Açores no 

Contexto Nacional e Europeu”. A estes dois conferencistas juntar-se-á 

ainda o Presidente do Conselho Económico e Social, Gualter Furtado.  

 

Depois deste desafio da Demografia, seguir-se-ão outros a que este 

Ciclo de Conferências pretende dar densidade, aproveitando também 

para dar espaço, voz e visibilidade, sempre que possível, às instituições 

regionais e aos nossos especialistas mais conceituados – que os temos 

nas mais variadas áreas –, para que apresentem as suas análises, os seus 

pontos de vista e os seus trabalhos de apurada investigação, sobre áreas 

que são fundamentais para o futuro dos Açores, mostrando pelo 

exemplo o quanto o seu trabalho pode contribuir para o 

desenvolvimento de toda a Região.  
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Na próxima semana terá lugar, na Terceira, outro momento 

representativo da força da nossa Autonomia, que é a largada da 

tradicional “Atlantis Cup – Regata da Autonomia, que todos os anos 

liga algumas das nossas ilhas.  

 

Este ano na sua 32ª Edição, a Regata da Autonomia volta a cruzar os 

mares açorianos, depois da interrupção do ano passado por causa da 

pandemia, prevendo-se largada de Angra do Heroísmo no dia 27 de 

julho e o fecho da linha de chegada no dia 1 de Agosto, já na Horta. 

 

Prevê-se ainda a realização de um Concurso Escolar dedicado à 

Autonomia, que está a ser desenvolvido em parceria com a Secretaria 

da Educação, bem como de outros eventos que mais tarde deverão 

integrar este Programa de Comemorações, cujo horizonte temporal 

deverá estender-se ao longo do próximo ano, até à retirada do logotipo 

da fachada da ALRAA. 

 

 

Horta, 20 de julho de 2021 

 


