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A simples circunstância de os Açores 
serem um arquipélago, bastaria para 
que se justificasse a opção de dedicar 
uma edição deste boletim ao tema “Os 
Açores e a sua dimensão oceânica”. 
Porém, porque a história destas ilhas 
mergulha tão íntima e profundamen-
te no quadro mais alargado da pró-
pria história do Atlântico, a escolha, 
mais do que justificada, surge mesmo 
como uma imposição. Diríamos que a 
ideia de uma abordagem a este tema 
tem ainda maior razão de ser se tiver-
mos em atenção a globalização das 
problemáticas que afectam a socie-
dade dos nossos dias e os Oceanos 
em particular. Neste sentido, como a 
leitura dos vários artigos incluídos na 
secção temática do boletim permitirá 
avaliar, a relevância dos Açores, tanto 
no plano nacional como internacio-
nal, ganha uma nova dimensão e é na 
vertente científica que as ilhas se afir-
mam cada vez mais como espaço de 
descoberta e de renovação de conhe-
cimento científico de uma forma que 
se pode considerar num plano de assi-
nalável avanço.

Numa edição necessariamente limi-
tada, atenta a natureza de um boletim 
com as características deste, e peran-
te a imensidão do leque de assuntos 
susceptíveis de abordagem no âmbito 
do tema escolhido, muitas outras ver-
tentes ficaram certamente por con-
templar.
Todavia, sem descurar a componente 
histórica, entendeu-se conceder um 
maior espaço aos trabalhos que se 
inserem na dimensão técnica e cien-
tífica, no reconhecimento de que 
por esta última via os Açores vêm 
ganhando crescente visibilidade e 
importância. A própria existência 
do Departamento de Oceanografia e 
Pescas, como pólo integrante da Uni-
versidade dos Açores, e a projecção 
que o arquipélago vem alcançando à 
medida que a ciência que ali se faz 
ultrapassa a fronteira das ilhas e se 
impõe na comunidade científica inter-
nacional, validam, naturalmente, esta 
iniciativa editorial do Núcleo Cultu-
ral da Horta.
Na fidelidade ao modelo que o 
boletim adoptou, mantém-se a secção 
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VÁRIA que apresenta um apreciável 
conjunto de trabalhos cuja variedade 
temática se salienta, e apraz-nos refe-
rir que é na ocorrência do tricinquen-
tenário da Sociedade “Amor da Pá-
tria” e no Centenário do Fayal Sport 
Club, como instituições de relevância 
social e cultural no meio faialense, 
que encontramos a razão de ser para 
a escolha dos dois artigos de abertura 
daquela secção. Esta a nossa modesta 
forma de homenagem àquelas asso-
ciações às quais se deseja longa vida.
Segue-se a REVISTA DE LIVROS 
reunindo um apreciável número de 

recensões graças à generosa disponi-
bilidade de colaboradores que se dis-
puseram a esse exercício, por vezes 
não isento de incompreensões.
O boletim fecha com a publicação do 
texto da conferência pronunciada na 
sessão de apresentação da edição do 
boletim do ano de 2008.
Por fim, queremos registar com o 
maior apreço e gratidão a prestimosa 
colaboração dos autores que, gracio-
samente, aceitaram o nosso convite, 
privilegiando com o seu saber e com-
petência esta publicação e contribuin-
do, assim, para a prestigiar.

ricardo maNuEl madruga da costa


