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Boletim do Núcleo Cultural da Horta

hierarquias familiares de ascendentes
e descendentes, árvores engenhosamente compostas. Norberta Amorim
vai muito para além deste encadeamento social primário. Como afirmei
na apresentação pública do seu livro
na cidade da Horta, «ressuscita»
comunidades; identifica pessoas, mas
anima-as; dá-lhes alma; vivem no
seu espaço concreto e cuidam da sua
subsistência; fazem crescer o seu património; não morrem apenas, mas
deixam um legado. E este discurso
é possível, recorrendo a termos que
igualmente usei na mesma oportunidade, porque Norberta Amorim
não se deixou seduzir apenas pelos
paroquiais procedendo à sua leitura
estática; para ela valem todos os testemunhos, e nos róis de confessados,
nas listas de habitantes, nas matrizes
prediais, nos registos de passaportes
ou nos livros das confrarias, vai buscar alimento e substância para forjar
mais elaboradamente a sua composição, na qual se exprime mais claramente o sentido da existência das
pessoas concretas que animam as
suas páginas e isto, como ela própria
afirma, «numa via de análise social
no tempo longo».
Como os demais volumes, o que agora
trata das Famílias das Lajes, depois
de uma esclarecedora «Introdução»,
oferece-nos uma 1.ª Parte que nos
situa no espaço físico da área urbana
da vila das Lajes, caracterizando em

traços largos o seu comportamento
demográfico e observando depois a
sociedade da época, nomeadamente a sua estratificação onde avultam
as figuras da «Vila Fidalga». Numa
2.ª Parte, fiel à base de dados construída, mostra o percurso das famílias
residentes, identificando-as na pluralidade dos seus membros, traçando o
seu percurso de vida e retratando o
seu património e rendimentos. E isto
numa peregrinação feita de minúcia,
casa a casa, rua a rua, canada a canada… A este acervo extraordinário, a
autora junta um conteúdo iconográfico interessante, completando o trabalho com índices da maior utilidade
para uma fácil consulta do trabalho,
sem esquecer uma bibliografia que
habilita ao conhecimento de recursos
técnicos de apoio. Tudo num arranjo
gráfico exemplar, a conferir ao álbum
composto uma qualidade superior.
Norberta Amorim é uma historiadora
prestigiada e habilitada à reconstrução científica do passado, em especial usando as ferramentas da demografia histórica. Porém, a longa carreira de docente como professora catedrática da Universidade do Minho,
não a distanciou da sua terra natal,
pressentindo-se que a objectividade
não embotou um forte sentimento de
apego à sua terra, estimulando uma
escrita emocionante e emocionada.
Por isso, Norberta Amorim oferece‑nos – este é o termo apropriado para
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designar uma tarefa feita de generosidade e com absoluto desprendimento
material – uma obra sobre gente com
a qual se identifica profundamente.
Também como já tive ocasião de
dizer, uma obra fundada num conhecimento moldado numa quase intimidade, relativamente às mulheres
e aos homens que «enraizaram» nos
inúmeros recantos que o encadeado
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das relações humanas e a apropriação
morosa e sofrida do espaço onde resolveram fixar-se, foi afeiçoando e
transformando em lugares de pertença. Norberta Amorim, como provam
os quatros livros desta obra monumental, vive, no mais fundo de si própria, esse sentido de pertença. Ricardo Manuel Madruga da Costa

