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sulado da família Dabney no Faial – 
foram cumpridos. E, apesar de apenas 
terem sido apresentadas duas comu-
nicações específicas sobre membros 
desta família, o interesse que esta 
época suscitou neste encontro reforça, 
indubitavelmente, a sua consideração 
como o «Século Dabney» na perspi-
caz apreciação de Ricardo Madruga 
da Costa. O mesmo é observado por 
um dos autores, Onésimo Teotónio 
de Almeida, que manifesta nuns tími- 
dos parêntesis no início do seu texto 
a seguinte opinião «(Se bem que eu 
pudesse muito bem considerar S. Mi-
guel na periferia do século XIX aço-
riano que, do ponto de vista interna-
cional, é profundamente faialense)» 
[p. 521].
Tematicamente, este Colóquio apre-
senta um perfil histórico, que se espe-
lha em 85,7% dos textos. Merece 
referência, todavia, que este é um 
encontro aberto a outras áreas cien-
tíficas, nomeadamente a Literatura, 
representada por cinco autores que 
correspondem a 14,2% do total do 
volume.
A conferência de abertura, de António 
José Telo, abre os horizontes sobre as 
relações externas portuguesas pro-
movidas no período que decorre da 
I Guerra Mundial até à Revolução 
de 1974, realçando o contributo do 
arquipélago dos Açores nestas con-
junturas bélicas. Na mesma linha de 
orientação segue o estudo de Luís 

Rodrigues, sobre a presença dos ame-
ricanos na ilha de Santa Maria em 
1944.
No plano da internacionalização dos 
Açores, refiram-se igualmente os tra-
balhos de José Damião Rodrigues, 
sobre a relação entre a Inglaterra e 
as ilhas açorianas no século XVI; 
o estudo de Jorge Ribeiro sobre o rela-
cionamento do Faial com os Estados 
Unidos da América e a França entre 
os séculos XVIII e XIX, temática 
que é complementada pelas cartas 
da família Dabney redigidas entre o 
período de 1959 a 1976 e apresenta-
das pelo Padre Júlio da Rosa. A liga-
ção dos açorianos à indústria baleeira 
no Estado de Nova Iorque, de Donald 
Warrin; a receptividade das ideias 
de Charles Darwin no arquipélago, 
de Onésimo Teotónio de Almeida; as 
festas do Espírito Santo no Brasil, de 
Lélia Nunes; e as notas sobre a emi-
gração, de João Cosme, enriquecem a 
expressão migratória das ilhas, num 
ir e vir de gentes, num ir e vir de cul-
turas e saberes.
Algumas das reflexões literárias 
deste volume de Actas confirmam as 
rotas externas do povo açoriano que, 
em constantes viagens, possui poisos 
diversos. Assim é o caso do texto de 
José Bettencourt Gonçalves, a propó-
sito da presença dos colonos açoria-
nos em O Tempo e o Vento, de Erico 
Veríssimo; de Vamberto de Freitas, 
sobre o emigrante faialense Garcia 
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Monteiro; e ainda de Francisco Cota 
Fagundes, sobre a terceirense Lau-
rinda Andrade. Neste domínio e em 
concreto no âmbito da linguagem e 
da linguística, apontem-se também 
as reflexões de Elisa Lopes da Costa, 
sobre provérbios açorianos, e de João 
Saramago, sobre algum do léxico uti-
lizado nas ilhas e a sua reutilização 
em outras áreas geográficas. 
Mas regressemos à História. Nas 
relações entre os espaços nacional 
e regional, refiram-se as temáticas 
abordadas por Joseph Abdo, sobre a 
passagem de D. Pedro IV pelo arqui-
pélago; por José Guilherme Reis Leite 
acerca das relações entre o Donatário 
D. Fernando e os Açores; e por Paulo 
Rodrigues, sobre a complementari-
dade entre a Madeira e o Faial na pri-
meira metade do século XIX.

No plano interno, as temáticas são 
igualmente diversas. A organização 
do espaço açoriano é apreciada por 
Mário Viana, temática que é tam-
bém apresentada por José Manuel 
Fernandes, na sua comparação entre 
os núcleos urbanos de Vila do Porto 
e Lajes das Flores. Por sua vez, José 
Miguel Sardica e Maria Fernanda 
Enes abordam perspectivas comple- 
mentares sobre o Faial no período 
das guerras liberais, enquanto Mar-
garida Vaz do Rego Machado e 
Fátima Sequeira Dias relatam as rela-
ções comerciais entre São Miguel e 

o Faial no século XVIII, a primeira 
abordando a figura de Nicolau Maria 
Raposo no século XVIII, a segunda 
abordando a de Walter Bensaude, no 
século seguinte. Façamos ainda men-
ção aos estudos de Paulo Matos Lopes, 
sobre a exposição de crianças em São 
Jorge; de Licínio Tomás e Ricardo 
Madruga da Costa sobre a sociedade 
da Horta em 1832; de Carlos Lobão, 
sobre as festas do Espírito Santo no 
concelho da Horta; de Nelson Verís-
simo e Maria Isabel João, ambos com 
trabalhos relacionados com questões 
educacionais; de Avelino de Freitas de 
Meneses sobre a economia picoense e 
de Rui Sousa Martins sobre perspec-
tivas etnográficas açorianas. Numa 
leitura mais biográfica, indiquem-se 
as comunicações apresentadas por 
Jácome Bruges de Bettencourt, sobre 
as esculturas religiosas de Francisco 
de Bettencourt; e por Luís Arruda, 
sobre a figura de Manuel Soares de 
Melo e Simas. Finalmente, refiram-
-se os três textos relacionados com 
questões populacionais, todos eles 
explanando aspectos da ilha do Pico: 
o de Maria Hermínia Mesquita sobre 
a população e a economia da Criação 
Velha; o de Carlota Santos e Augusto 
Abade, sobre a onomástica dos três 
concelhos da ilha; e a conferência de 
encerramento, a propósito do projecto 
de estudo da história das populações 
oitocentistas sob a responsabilidade 
de Maria Norberta Amorim.






