Discurso do Director
do Centro de Estudos Gaspar Frutuoso,
Professor Doutor José Damião Rodrigues *

Por um feliz acaso ou por força do destino, concentram-se no ano de 2007
três efemérides, três centenários, que são outros tantos marcos cronológicos
da história regional e nacional e, em particular, da história do regime liberal.
Com efeito, no ano de 1807, aos oito dias do mês de Março, nasceu na então
vila da Horta António José de Ávila, personagem que aqui nos congrega, e
que, apesar da sua origem humilde, veio a ser Par do Reino, conde de Ávila,
marquês e duque de Ávila e Bolama e um dos nomes mais importantes de
todo o século XIX português. Também em 1807, mas a 25 de Abril, nasceu
em Angra Teotónio de Ornelas Bruges, figura importante da causa liberal
nascente, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e conde da
Praia da Vitória. Cem anos mais tarde, a 1 de Agosto de 1907, teria lugar o
óbito de Ernesto Adolfo Hintze Ribeiro, natural de Ponta Delgada, formado
em Direito, monárquico convicto, Presidente do Conselho e um dos símbolos
do sistema partidário no período crepuscular da monarquia em Portugal.
Estas três efemérides sintetizam, de certa forma, a história agitada do Oitocentismo político português: Teotónio de Ornelas Bruges, as décadas iniciais
do regime liberal, desde as lutas entre absolutistas e constitucionalistas até ao
triunfo do novo sistema político; António José de Ávila, o duque de Ávila,
o apogeu do sistema; e Ernesto Adolfo Hintze Ribeiro, a crise e estertor da
monarquia, que culminaria com a implantação da República.
Neste contexto, o Centro de Estudos Gaspar Frutuoso da Universidade dos
Açores, Unidade de Investigação do Departamento de História, Filosofia e
Ciências Sociais (DHFCS), responsável principal pela investigação na área de
História da Universidade dos Açores, não podia ignorar a necessidade de cele* Discurso pronunciado na abertura do Colóquio Comemorativo do Bicentenário do Nasci-

mento do Duque de Ávila e Bolama realizado na Cidade da Horta no dia 9 de Março de 2007,
organizado pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores com a coordenação científica
do Centro de Estudos Gaspar Frutuoso da Universidade dos Açores e o apoio do Núcleo
Cultural da Horta.
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brar os marcos referidos. Perante o significado da comemoração e a projecção
nacional da personalidade do duque de Ávila, foi contactada a Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, buscando o seu alto patrocínio para a organização de um colóquio a ter lugar nesta cidade da Horta e
cujas temáticas abordariam os quadros nacional e regional do final do Antigo
Regime e do Liberalismo e, bem assim, a vida, obra e contextos de actuação
da notável personalidade do Oitocentos português que foi o duque de Ávila.
Apraz-nos registar que, desde a primeira hora, recebemos o apoio expresso e
efectivo do Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, a quem
expressamos uma vez mais, agora publicamente, os nossos agradecimentos.
Ao celebrarmos o bicentenário do nascimento de António José de Ávila,
reunindo na Horta um conjunto de reputados historiadores que nos transportarão para o tempo e os espaços de vivência do duque de Ávila, o Centro de
Estudos Gaspar Frutuoso, em estreita associação com a Assembleia Legislativa Regional, o que muito nos honra, está a cumprir uma das suas missões:
contribuir para a divulgação da história e da cultura dos Açores.
Fazemos votos para que os trabalhos decorram da melhor maneira e que este
encontro, ao celebrar a memória do duque de Ávila, possa ficar também na
memória de todos aqueles que nele participam.

