
O Grupo Parlamentar do PS pactuou com a falta de 
vontade política do Governo Regional em atribuir 
a bolsa de estudo para os estudantes açorianos no 
Ensino Superior que foi criada já há dois anos – mas 
que nunca foi aplicada por falta de regulamentação 
– ao rejeitar esta tarde o Projecto de Resolução do 
Bloco de Esquerda que pretendia obrigar o Governo a 
concluir este processo de regulamentação, para que 
os estudantes universitários açorianos com dificul-
dades financeiras não tenham a sua formação pessoal 
em risco.

Estas bolsas dizem respeito a cursos em que a Região 
tenha necessidades específicas, que deveriam constar 
de uma lista elaborada anualmente pelo Governo 
Regional, que nunca foi feita. O Projecto de Resolução 
do Bloco de Esquerda, que contou com o apoio do 
PSD, PPM e PCP, recomendava também ao Governo o 
cumprimento dessa obrigação.

PS inviabiliza atribuição de 
bolsa criada há dois anos

“Bloco apoia qualquer 
medida que contrarie o 
roubo aos salários
imposto pelo 
Orçamento de Estado”

Reiterando que considera os cortes salariais impos-
tos pelo Orçamento de Estado aprovado pelo PS e 
viabilizado pelo PSD uma ilegalidade, a líder do Grupo 
Parlamentar do Bloco de Esquerda congratulou-se com 
a aprovação da proposta de alargamento da atribuição 
da remuneração compensatória aos trabalhadores dos 
municípios dos Açores, salientando que “quanto mais 
forem os trabalhadores que fiquem fora do roubo que 
PS e PSD combinaram, decidiram e concordarem, na 
Assembleia da República, melhor para os trabalha-
dores e melhor para a economia açoriana,  porque 
é garantia de mais justiça e dignidade para quem 
trabalha”.

“Não se compreende que na República o PSD tenha 
não só concordado, mas mesmo reivindicado que os 
cortes se realizassem sem dó nem piedade sobre a 
classe média, que é fundamental para a dinamização 
da nossa fragilíssima economia, mas depois apareça, 
nos Açores, com lágrimas de crocodilo, a considerar 
que a remuneração compensatória é uma injustiça por 
estar só concentrada em 3700 trabalhadores”, disse 
ainda a deputada do BE.
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Bloco enaltece papel
de Capitão de Abril

Por proposta do Bloco de Esquerda, a Assembleia 
Legislativa dos Açores aprovou por unanimidade um 
voto de pesar pelo falecimento de Vítor Alves, um 
dos capitães de Abril que organizaram e operaciona-
lizaram a revolução de 1974, em Portugal.

“Sempre moderado e equilibrado, Vítor Alves foi 
fundamental para o êxito do golpe de Estado que 
fez cair o regime autocrático vigente”, lembrou o 
deputado Mário Moniz, salientando a fidelidade do 
militar aos seus princípios: “mesmo após a rendição 
de Marcelo Caetano, quando o general Spínola pre-
tendeu apossar-se do poder foi o capitão Vítor Alves 
quem o avisou: ‘meu general, os tanques ainda 
estão na rua’. Para além de sensato foi um homem 
de coragem”.

Vítor Alves recebeu vários louvores e condecora-
ções, entre os quais a Medalha de Mérito Militar, a 
Medalha de Comportamento Exemplar de Prata, e a 
Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Terminado este período em que cumpri o mandato 
de deputado, em substituição do meu camarada José 
Cascalho, impõe-se um balanço do meu contributo para 
com o Grupo Parlamentar do BE/Açores na Assembleia 
Regional e os seus resultados, na Ilha onde nasci e 
resido, bem como junto das açorianas e açorianos que, 
com empenho, continuarei a defender.

Batalhei pela recuperação da casa onde nasceu Manuel 
de Arriaga, levei a defesa da ampliação do Aeroporto 
da Horta à Assembleia da República, protestei, de viva 
voz, pela inércia e cumplicidade do Governo Regional 
no processo de encerramento da fábrica da COFACO na 
Ilha do Faial, pronunciei-me contra a deslocalização de 
valências da Rádio Naval da Horta, denunciei a falta de 
vontade em apoiar projectos de reintegração de jovens 
em risco, como os “Veredas” e “Trilhos Saudáveis”.

Mas as minhas preocupações sempre foram mais alar-
gadas, intervindo em situações relacionadas com outras 
Ilhas ou de âmbito comum à Região, como nas pescas: 
defendendo uma actividade digna, sustentada e rentáv-

el para quem nela trabalha; nos transportes: batalhando 
por um sistema menos custoso e com complementa-
ridade entre os diversos tipos, de forma a satisfazer as 
necessidades da Região, e opondo-me energicamente a 
plataformas logísticas e baldeamentos de mercadoria; 
na saúde: fazendo propostas de alteração aos diplomas 
apresentados, para que fossem mais eficazes na defesa 
do direito à Saúde; na educação: envolvendo jovens 
com um Projecto de Resolução sobre o Centenário da 
República como forma de os motivar para a participação 
enquanto cidadãos, apoiando a luta dos professores e 
da Escola Pública; em defesa do ambiente: denunciando 
crimes ambientais e confrontando o Governo com pro-
cedimentos discricionários.

Saio com sentimentos contraditórios. De satisfação, 
porque afinal é possível mudar o estado em que as 
coisas estão (quando há vontade). De tristeza, porque 
muito do mais básico falta alterar para que as nossas 
vidas sejam melhoradas. E de pensar que tudo isso está 
nas nossas mãos, as que levam o voto à urna.

Mário Moniz

“Mudança está nas mãos que levam o voto à urna”
- Mário Moniz deixa o parlamento mas garante continuar a defender o Faial e os Açores

Morte de Vítor Alves


