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Nota Informativa 

 

Primeiro Presidente da Assembleia homenageado com inauguração da 

Biblioteca Álvaro Monjardino 

 

  

O Primeiro Presidente da Assembleia Regional dos Açores foi homenageado no dia 3 de 

setembro com a inauguração da Biblioteca Álvaro Monjardino, no Edifício do Antigo 

Conservatório Regional da Horta. 

A inauguração foi presidida por Sua Excelência O Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, a convite do Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

Luís Garcia, com a presença dos líderes parlamentares e dos Antigos Presidentes da 

Assembleia. 

Esta atribuição do nome de Álvaro Monjardino à nova biblioteca parlamentar foi aprovada 

unanimemente pela Mesa da ALRAA e pelos líderes dos Grupos e Representações 

Parlamentares, tendo o novo espaço sido incorporado no edifício que albergará o futuro Museu 

do Parlamento e que agora tem condições para aglomerar o espólio da biblioteca e arquivo 

histórico, estimado em cerca de 3500 títulos, maioritariamente de temas parlamentares e 

políticos, mas também de história e literatura regional. 

A inauguração decorreu no âmbito das comemorações dos 45 anos da Autonomia, que se 

realizou no dia 4 de setembro com a Sessão Solene Evocativa dos 45 Anos da Autonomia, que 

teve lugar na Sala do Plenário, presidida também por Sua Excelência O Presidente da 

República. 
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O Mais Alto Magistrado da Nação foi o último a intervir na sessão, logo a seguir ao Presidente 

da Assembleia Legislativa dos Açores. A Sessão contou ainda com as intervenções dos 8 

Grupos e Representações Parlamentares, bem como do Presidente do Governo Regional. 

No encerramento da sessão, foram interpretados os Hinos da Região e Nacional, pelo Grupo 

Coral de Santa Catarina, acompanhado pelo pianista Tiago Serpa e pelo jovem Rodrigo Furtado, 

em Língua Gestual Portuguesa. 

As comemorações desse dia prosseguiram com uma Sessão Recreativa Histórico-Cultural, que 

decorreu na Sociedade Amor da Pátria, com uma mostra fotográfica, o lançamento de selo 

alusivo aos 45 Anos de Autonomia, a encenação cénica dos principais discursos da sessão 

inaugural da Assembleia Regional a 4 de setembro de 1976 e um momento musical da 

responsabilidade do Grupo Coral da Horta. 

 

Horta, 4 de setembro de 2021  
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Exmo. Senhor Presidente da República, 

Excelência, 

 

Exmo. Primeiro Presidente da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, e esposa, 

 

Exmo. Senhor Representante da República para a Região Autónoma 

dos Açores,  

 

Exmo. Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, 

 

Exmo. Antigo Presidente da Assembleia da República e Primeiro 

Presidente do Governo Regional dos Açores,  

 

Exmos. Antigos Presidentes da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores,  

 

Exmos. Senhores Membros da Mesa da ALRAA; 

Exmos. Senhor Líderes dos Grupos e Representações Parlamentares,  

 

Exmo. Senhor vice-presidente do Governo Regional dos Açores, 

Exmas. Senhoras Secretárias Regionais; 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
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Sejam muito bem-vindos à Biblioteca Álvaro Monjardino! 

 

Hoje é, seguramente, um dia feliz para a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores. E é-o, porque cumprimos de uma 

assentada dois grandes objetivos. 

 

Primeiro, reabrimos a Biblioteca do Parlamento, agora renovada e 

ampliada neste magnífico edifício, totalmente reabilitado, que albergará 

igualmente o futuro Museu do Parlamento, ainda em fase de 

desenvolvimento, ficando posteriormente os dois à disposição de toda 

a comunidade parlamentar e de todos aqueles que nos queiram visitar. 

 

Depois, mas simultaneamente, prestamos uma devida homenagem 

àquele que foi o Primeiro Presidente da então Assembleia Regional dos 

Açores, Dr. Álvaro Monjardino, atribuindo o seu nome à nossa 

biblioteca. Nossa enquanto comunidade parlamentar e enquanto 

açorianos interessados na coisa pública. 

 

Apesar das restrições do tempo presente e do espaço limitado desta Sala 

nos obrigar a um número restrito de convidados, esta cerimónia reveste-

se de grande significado político, engradecido com a presença de Sua 

Excelência, O Senhor Presidente da República e pela sua integração no 

programa comemorativo do quadragésimo quinto aniversário da 

Autonomia Regional.  
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A si, Senhor Presidente da República, agradeço a sua presença e o 

esforço que fez para poder presidir a este ato, o que muito o enobrece.  

 

Registo também e enalteço a recetividade imediata que esta proposta 

recolheu da parte da Mesa da Assembleia e de todos os seus Grupos e 

Representações Parlamentares, o que diz bem da justeza desta 

homenagem. 

 

Avesso a honras e homenagens, agradeço ao Dr. Álvaro Monjardino ter 

aceite esta, mais que justa, que aqui lhe prestamos em nome da 

Assembleia Legislativa e creio bem que de todo o Povo Açoriano, por 

tudo o que fez, faz e representa para a Autonomia Regional e para os 

Açores. 

 

Com a atribuição do seu nome a esta Biblioteca, homenageamos não só 

o político que foi primeiro Presidente da Assembleia Legislativa 

Regional, mas também o homem de livre pensamento, o advogado 

brilhante, o investigador histórico respeitado, o intelectual marcante e 

o cidadão ativo com um percurso multifacetado.  
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O Dr. Álvaro Monjardino foi eleito deputado regional como 

independente nas listas do PPD, pelo círculo eleitoral da Graciosa, nas 

primeiras eleições legislativas regionais que decorreram a 27 de junho 

de 1976. 

 

No livro em que o Instituto Açoriano de Cultura lhe prestou 

homenagem, por altura do seu nonagésimo aniversário, o Primeiro 

Presidente do Governo Regional dos Açores, aqui presente, Dr. Mota 

Amaral escreveu que “a sua candidatura a Presidente da Assembleia 

Regional foi quase se pode dizer natural e até mesmo imperativa”, dado 

o prestígio que, na altura, já granjeava junto dos seus pares.  

 

Foi eleito Presidente a 21 de julho daquele ano, na Sociedade Amor da 

Pátria, nesta cidade da Horta, tendo exercido a Presidência do Primeiro 

Órgão da Autonomia nas primeira e segunda legislaturas, com uma 

interrupção de dezembro de 1978 a de novembro de 1979, período em 

que integrou o IV Governo Constitucional da República, como Ministro 

Adjunto do Primeiro-Ministro. 

 

O seu papel no pós-25 de abril, integrando a Junta Regional dos Açores, 

e na preparação e transição para a Autonomia constitucional, garantiu-

lhe o justíssimo atributo de ser um dos “pais fundadores” do regime 

autonómico, que muito ajudou a construir e a desenvolver, não apenas 

na Presidência da Assembleia. 
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Exerceu o cargo, como facilmente podemos perceber, num período de 

extrema complexidade política, mas é largamente consensual a 

avaliação de que o fez com equilíbrio e isenção, zelando 

intransigentemente pela independência, e defendendo sempre o papel e 

o prestígio do Parlamento.  

 

Mesmo depois de deixar a vida política ativa, continuou e continua a 

ser uma das vozes mais solicitadas, ouvidas e autorizadas para refletir 

e contribuir para o aprofundamento da Autonomia.  

 

A sua personalidade, a sua forma de ser educada e afável, também 

muito contribuíram para que, com facilidade, estabelecêssemos uma 

relação próxima, afetuosa e muito respeitosa. A ele recorro e com ele 

aprendo sempre que comunicamos.  

 

Senhor Presidente Álvaro Monjardino é com enorme honra que 

promovemos, em nome da nossa Assembleia Legislativa, esta justa e 

merecida homenagem, na certeza de que o fazemos, seguramente, a um 

dos nossos melhores.  

Obrigado por tudo o que tem feito pelos Açores. 

Disse. 

 

Horta, 3 de setembro de 2021 




