
Este livro, editado pelo CHAM, orga-
nismo da Universidade Nova de Lisboa 
dedicado à investigação e história da 
Expansão, com uma brilhante obra 
devida ao dinamismo do seu director, 
o Prof. João Paulo de Oliveira e Costa 
e ao entusiasmo dos seus investiga-
dores, é no essencial, a dissertação para 
provas de doutoramento de Rute Dias 
Gregório, apresentada à Universidade 
dos Açores e com a qual a autora al-
cançou a mais elevada classificação.
A Doutora Rute Dias Gregório é uma 
das mais notáveis historiadoras da 
nova geração da historiografia aço-
riana e da escola da nossa Universi-
dade. Os seus trabalhos despertam 
sempre a maior curiosidade e alcan-
çam com justiça os maiores elogios. 
Este livro não se afasta dessa tradição 
e constitui um notável contributo para 
o conhecimento de um sector pouco 
estudado, história da propriedade e 
da agricultura nas ilhas açorianas. 
A autora, que é uma notável paleógra-
fa, usou um núcleo de documentação, 
principalmente do Arquivo de Angra 
do Heroísmo, que pela dificuldade de 
leitura tem permanecido, pelo menos 

desde Drumond, inacessível e este 
não é decerto um dos menores méri-
tos da sua obra.
O núcleo duro da obra de Rute Gregó-
rio é, como aliás, o título do seu livro 
anuncia, o estudo da posse da terra 
no início do povoamento da Terceira, 
a sua exploração e consolidação e o 
êxito dos primeiros proprietários.
O livro divide-se em quatro capítulos: 
1. O Processo de Humanização da 
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Ilha: uma abordagem; 2. A proprieda-
de da terra: formas e protagonismos; 
3. Os patrimónios: composição e geo-
grafia e o 4. Estruturas, rentabilização 
e níveis de fortuna. Termina com uma 
conclusão. Esta, a conclusão, merece 
uma referência elogiosa pela forma 
cuidada e clara como está elaborada, 
dando de facto realce às linhas de 
força do trabalho de investigação e de 
interpretação, coisa que muitas vezes 
não acontece.
Numa segunda parte, que em boa 
verdade poderia e até devia ter cons-
tituído um 2.º volume, para facilitar 
o manejo, juntam-se os Apêndices, 
formados por uma Transcrição de 
Fontes; 11 quadros de resumo do 
essencial dos documentos consulta-
dos; Fontes e Bibliografia e por fim 
os índices e chave de abreviaturas.
Os dez documentos transcritos (1483 
a 1553) são da maior importância, 
sem dúvida, pela sua antiguidade 
e por se referirem a uma época e a 
matérias em que rareiam as fontes 
publicadas. Sabem, talvez, a pouco.
A obra merecia um índice analítico o 
qual facilitasse a consulta; apesar dos 
quadros e dos índices das matérias 
e dos documentos cumprirem parte 
dessa função.
No capítulo primeiro, ao abordar o 
povoamento ou humanização da ilha, 
a autora optou por não investir a fundo 
na interpretação pessoal das crónicas 
e da documentação existente, tendo 

antes decidido seguir os trabalhos 
clássicos e os mais recentes nesta pro-
blemática, como anuncia. O resultado 
foi, evidentemente, sair este capítulo 
o menos interessante da obra. Rute 
Gregório mostrou-se pouco afirma-
tiva, nalguns passos mesmo indecisa, 
se bem que conforme se aproxima do 
século XVI, com mais documenta-
ção, tenha aperfeiçoado a sua própria 
visão dos fenómenos sociais, polí-
ticos e económicos do povoamento.
Contudo, por exemplo, empenhando-
-se muito na tentativa de desvendar 
as origens geográficas dos primeiros 
habitantes não consegue, mesmo 
apoiando-se em novas linhas de inves-
tigação como a genética, ir além da-
quela conclusão a que todos chegam: 
o povoamento foi levado a cabo so-
bretudo por gente do continente por- 
tuguês com predomínio das regiões 
mais populosas. A própria autora tem 
consciência, como confessa, da fragi-
lidade dessas novas linhas de inves-
tigação que em boa verdade e para 
já nada provam, quer os estudos da 
genética da população açoriana, quer 
aqueles outros dos nomes familiares 
de origem geográfica. Acabou por ser 
um investimento pouco compensador.
É, assim, a partir do capitulo 2.º, que 
a obra de Rute Gregório ganha outro 
fôlego e se mostra inovadora, afirma-
tiva e digna dos maiores elogios.
Como exemplo de uma interpreta-
ção audaciosa, mas bem estruturada 
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e de grande argúcia tornando-a con-
vincente, está a teoria desenvolvida 
à volta das sesmarias, da política da 
propriedade da terra e dos movimen-
tos sociais desencadeados para o êxito 
desse desiderato.
Estuda a autora, com inteligência, as 
estratégias para a consolidação do 
domínio da propriedade e para a con-
sequente composição dos patrimó-
nios, dando lugar ao aparecimento 
das primeiras elites numa sociedade 
em formação.
O capítulo 4.º, que desenvolve, com 
base em documentação inédita (que 
não deixa de suscitar a questão da 
validade da amostragem), os meca-
nismos da rentabilização das proprie-
dades e das formas de exploração da 
terra, é, no meu entender, o mais con-
seguido e brilhante do trabalho que 
Rute Gregório levou a cabo.
É de destacar o êxito da interpretação 
da autora ao ligar entre si a econo-
mia e a política, para apresentar uma 

visão de uma sociedade estruturada 
em vários níveis de riqueza material, 
que dão suporte ao poder efectivo dos 
possidentes, os verdadeiros senhores 
dos Açores.
Rute Gregório ao terminar a sua con-
clusão não deixa de apontar pistas para 
uma investigação futura que aparece 
como uma continuidade natural do 
seu trabalho, os modelos sucessórios, 
que são, evidentemente a continuação 
lógica das estratégias iniciadas pelos 
primeiros proprietários para a explo-
ração da terra e para o êxito da afir-
mação das elites que irão dominar as 
ilhas ao longo dos séculos seguintes.
Esperemos pois que a autora venha, 
ela própria, a desenvolver essas linhas 
de investigação, para bem da História 
dos Açores e que possamos conti- 
nuar a usufruir do trabalho altamente 
meritório, estimulante e inovador da 
autora, que vê reforçado o seu pres-
tígio científico com este livro. José 
guilHErmE rEis lEitE




