








    NÚCLEO
CULTURAL
DA HORTA

2010 núcleo
da horta

CULTUR L

V



Boletim do Núcleo cultural da Horta

Edição / PuBlisHer

NúclEo cultural da Horta

Editor / editor

Ricardo Manuel Madruga da Costa

comissão Editorial / editorial committee

Jorge Costa Pereira
José Damião Rodrigues
Magda Costa Carvalho
Susana Goulart Costa
Urbano Bettencourt
Vamberto de Freitas

ENdErEço postal / mailiNg address

Apartado 179
9900-909 HoRtA

E-mail do Editor / editor's e-mail

rmmc2@sapo.pt

capa / cover desigN

Barro Açores, Horta

coNcEpção gráfica / desigN

Barbosa & Xavier, Lda. - Artes Gráficas
Braga

tiragEm / circulatioN

350 exemplares / 350 copies

dEpósito lEgal / catalog PuBlisHiNg data

128988/98

ISSN 1646-0022

A edição online dos números anteriores encontra-se acessível em  http://www.nch.pt

Online edition of previous numbers can be accessed via  http://www.nch.pt



coNtEúdos

coNteNts

Editorial / Editorial

 por ricardo maNuEl madruga da costa .............................................................. 11

OS AÇORES E O REgimE REpublicAnO
THE AZORES And THE REpublicAn REgimE

O Patriotismo Republicano e o Descentralismo

Republican patriotism and descentralization

 por FErNaNdo catroga  ............................................................................................ 17

O Regicídio na Imprensa Açoriana: entre a compaixão e a justificação

The Azores press and the regicide. From compassion to justification

 por carlos cordEiro  ............................................................................................... 47

Através dos jornais de Nunes da Rosa. O que se diz do fim da Monarquia e do 

princípio da República

An insight into the newspapers of nunes da Rosa. What is said about the end of the 

monarchy and the beginning of the Republic

 por maNuEl tomás  ................................................................................................... 61

O Democrata, primeiro jornal republicano do Faial

O democrata, the first republican newspaper of Faial

 por fErNaNdo faria ribEiro  ................................................................................... 81

A notícia da implantação da República através da leitura dos jornais publicados 

no Arquipélago dos Açores

The news of the establishment of the Republic through the newspapers published in the 

Azores Archipelago

 por fátima sEquEira dias  ....................................................................................... 97



Manuel de Arriaga – Contributo para a difusão das ideias republicanas em Portugal

manuel de Arriaga – a contribution to the diffusion of the republican ideas in portugal

 por JoaNa gaspar dE frEitas  .................................................................................. 123 

Um Açoreano na fundação da República: Manuel Goulart de Medeiros e o seu 

projecto de Constituição

An Azorean in the founding of the Republic: manuel goulart de medeiros and his 

project of a constitution

 por João bosco mota amaral  ................................................................................ 135

Eduardo Abreu. Um republicano esquecido …

Eduardo Abreu. A forgotten Republican …

 por JorgE forJaz  ................................................................................................... 147

Um Açoriano entre três regimes políticos. José Machado de Serpa (1864-1945)

An Azorean throughout three political regimes. José machado de Serpa (1864-1945)

 por José miguEl sardica  ......................................................................................... 179

Teófilo Braga e a celebração das grandes individualidades da História

Teófilo braga and the commemoration of great historical figures

 por José luís braNdão da luz  ................................................................................ 225

A Junta Geral do Distrito de Angra do Heroísmo. A eleição de 1913 e um ano e meio 

de política dura e administração agressiva

The general board of Angra do Heroísmo. The election of 1913 and a year and a half 

of tough policy and aggressive administration

 por José guilHErmE rEis lEitE ................................................................................. 239

VÁRiA
cOnTRibuTEd pApERS

O Património Artístico da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Algumas Notas

The art collection of the Regional legislative Assembly of the Azores. Some notes

 por susaNa sErpa silva ............................................................................................ 269



De Sedentários e Nómadas: a representação do Outro na Moderna Literatura de 

Viagens Portuguesa

Of sedentaries and nomads: the representation of the other in modern portuguese 

travel narratives

 por fraNcisco cota faguNdEs  ................................................................................ 303

A integração dos Luso-Americanos nos Estados Unidos: Uma análise comparativa

The integration of luso-Americans in the united States: A comparative Analysis

 por dulcE maria scott  ........................................................................................... 327

Jardins Públicos Históricos

Historical public parks

 por maria isabEl WHittoN da tErra soarEs albErgaria  ................................... 355

Herberto Helder e Emanuel Félix – A tradução da poesia Oriental

Herberto Hélder and Emanuel Félix – Translating poetry from the East

 por JoHN KiNsElla  ................................................................................................... 367

A valia estratégica dos Açores na manobra naval da Guerra da Secessão Americana

Azores islands strategic relevance in the naval operations carried out during the 

American Secession War

 por ricardo maNuEl madruga da costa .............................................................. 373

Móveis da colecção Francisco de Bettencourt

Francisco bettencourt’s furniture collection

 por JácomE dE brugEs bEttENcourt  ...................................................................... 387

M. Borges de F. Henriques in the United States

m. borges de F. Henriques nos Estados unidos

 por gEorgE moNtEiro  .............................................................................................. 443

José Enes em livro de Miguel Real. Um filósofo fala de outro filósofo

José Enes in a book by miguel Real. A philosopher speaks of another philosopher

 por NuNo a. viEira ................................................................................................... 463

As Ilhas do Pico e de S. Miguel em representação iconográfica de George Heriot

The islands of pico and St. michaels in a watercolour by george Heriot

 por ricardo maNuEl madruga da costa .............................................................. 475



REViSTA DE liVROS
bOOK REViEWS

(2009), Onésimo Teotónio Almeida & leonor Simas Almeida (Orgs.), Eduíno de 

Jesus: A Ca(u)sa dos Açores em Lisboa – Homenagem de amigos e admiradores, 

Angra do Heroísmo, Instituto Açoriano de Cultura.

 por fraNcisco cota faguNdEs  ................................................................................ 483

(2009), Ana isabel Arruda moniz, A sustentabilidade do turismo em ilhas de pequena 

dimensão: o caso dos Açores. Ponta Delgada, Centro de Estudos de Economia Apli-

cada do Atlântico.

 por João albiNo matos da silva  ............................................................................ 491

(2009) mário moura, Nascimento de uma paróquia na Ribeira Grande. N.ª S.ª da 

Conceição (Século XVII), Ribeira Grande, Paróquia de N.ª S.ª da Conceição.

 por susaNa goulart costa  ..................................................................................... 497

(2009), Teixeira Dias (coord.), Instituições e Ideais educativos nos Açores II. [Ponta 

Delgada], Edição do Coordenador.

 por NElsoN vEríssimo  .............................................................................................. 501

(2007), John m. Kinsella (Selection, Translation and introduction), Voices from the 

Islands: An Anthology of Azorean Poetry. Providence, Rhode Island, Gávea-Brown

 por vambErto frEitas  .............................................................................................. 505

(2009), Almeida Firmino, Narcose. Obra poética completa. Câmara Municipal de 

S. Roque do Pico.

 por maNuEl tomás  ................................................................................................... 509

(2009), João de melo, A Divina Miséria. Lisboa, Dom Quixote.

 por paula alExaNdra dE sousa cottEr cabral  .................................................. 513

(2009), Thomas Wentworth Higginson, O Faial e os Portugueses. Horta, Núcleo 

Cultural da Horta.

 por catariNa azEvEdo  ............................................................................................. 515

(2009), luís m. Arruda, Jardins do Faial. Horta, Câmara Municipal da Horta.

 por João mElo  .......................................................................................................... 521



(2009), maria Filomena mónica (coord. e prefácio), Os Dabney. Uma Família 

Americana nos Açores. Lisboa, tinta-da-China Edições.

 por ricardo maNuEl madruga da costa .............................................................. 523

(2009), Onésimo Teotónio Almeida, De Marx a Darwin. A Desconfiança das Ideolo-

gias. Lisboa, Gradiva Publicações.

 por maria gabriEla castro & bErta pimENtEl miúdo  ....................................... 527

(2009), Jorge Forjaz & António Ornelas mendes, genealogias das Quatro ilhas. 

Faial, pico, Flores e corvo. Lisboa, Dislivro Histórica.

 por ricardo maNuEl madruga da costa .............................................................. 535

paNorama Editorial Em 2009

2009 PuBlisHed Books overview  .................................................................................... 539

bOlETim DO nÚclEO culTuRAl DA HORTA

Variações à roda do Descobrimento e do Povoamento das Flores e Corvo

Some considerations on the discovery and settlement of Flores and corvo

 por pEdro da silvEira  .............................................................................................. 545

Os Açores e a sua dimensão Oceânica

The Oceanic dimension of the Azores

 por fErNaNdo José corrEia cardoso  .................................................................... 553

lista dE autorEs

iNdex of autHors ............................................................................................................. 563

notas Editoriais

Editorial notes  ................................................................................................................. 573





A evocação das efemérides histó-
ricas que, de forma mais marcante, 
ornamentam a nossa história secular, 
convoca naturalmente o interesse dos 
nossos concidadãos no sentido da 
proclamação mais ou menos solene 
dos valores que representam. todavia, 
pelo seu significado e singularidade, 
não é simples, nem será talvez legí-
timo, hierarquizar os momentos mais 
decisivos da nossa história quanto à 
sua maior ou menor importância. Das 
suas repercussões reza a história, mas 
também a natural subjectividade dos 
julgamentos individuais não deixará 
de ser merecedora de respeito, dando 
lugar a uma compreensível relativi-
zação no avaliar de um dado aconte-
cimento ou facto em particular.
As considerações assim formuladas 
ganham sentido, mesmo quando evo-
camos uma efeméride como a que re-
presenta o centenário da implantação 
do regime republicano em Portugal 
que agora se assinala. Até por razões 
em que, de forma especialmente sen-
sível, acresce o peso da carga ideoló-
gica associada a uma alteração tão ra-
dicalmente relevante na vida política 

nacional. Em qualquer circunstância, 
estas comemorações que justificam 
uma programação tão cuidada e con-
cebida à escala nacional, pelo signifi-
cado verdadeiramente revolucionário 
que o facto que assinalam assumiu 
na vida dos portugueses, sem excluir 
aqueles que até hoje permanecem 
fiéis ao ideário monárquico que mo-
delou mais de sete séculos da nossa 
existência colectiva, situam-se, cer-
tamente, num plano de excepcional 
transcendência. Exactamente porque 
a proclamação da República trans-
formou profundamente a imagem do 
país que já éramos, tanto do ponto de 
vista político como nos planos social 
e cultural, outorgando ao povo portu-
guês um estatuto de cidadania com 
repercussões profundas na sua forma 
de ser e de estar.
A opção editorial de associar o bole-
tim do núcleo cultural da Horta às 
comemorações em curso, dedicando-
-lhe este número do boletim, tem, 
assim, plena justificação.
Para além de um artigo de abertura 
de índole marcadamente ensaística e 
contemplando uma abordagem con-
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ceptual em torno de uma visão evolu-
tiva das ideias de pátria, nação, esta-
do e patriotismo, a secção temática do 
boletim segue um percurso em que o 
tratamento de acontecimentos e con-
textos que nos associam à efeméride, 
é também ilustrado por trabalhos que 
focam o perfil ou facetas da perso-
nalidade e da intervenção de alguns 
açorianos ilustres deste período, que 
honram e projectam o nome dos 
Açores, autorizando de forma inques-
tionável a afirmação de que ao arqui-
pélago cabe papel de grande mérito 
na construção dos caminhos que con-
duziram até à data do 5 de outubro de 
1910 e bem para além deste marco.
o boletim, no essencial, cumpre a 
estrutura que adoptou nesta segunda 
série, contemplando um interessante 
número de artigos originais na secção 
VÁRIA, abarcando trabalhos sobre 
arte, literatura, história e sociologia. 
Segue-se a habitual secção dedicada à 
recensão de livros de autores açoria-
nos ou focando temas com interesse 
para os Açores e, uma vez mais, é 
agradável registar o apreciável nú-
mero de obras a merecer registo 
destacado nesta edição. Como parte 
integrante desta secção mantivemos 
a publicação de um “Panorama Edi-
torial” oferecendo o registo das obras 
publicadas no ano anterior, embora 

reconheçamos que nem tudo o que se 
edita chega ao nosso conhecimento, 
permitindo que esta resenha editorial 
se torne mais completa e, por isso, 
mais útil. A encerrar a edição fica, a 
título póstumo, uma conferência de 
Pedro da Silveira pronunciada no âm-
bito das comemorações dos 500 anos 
do descobrimento das Flores e Corvo, 
que se julgava perdida, e ainda o texto 
da apresentação da última edição do 
boletim na Representação Permanen-
te de Portugal em Bruxelas.
Sem destacar qualquer nome em parti-
cular, ao editor do boletim não podem 
deixar de merecer referência duas cir-
cunstâncias que são, naturalmente, 
motivo de orgulho. Por um lado, esta 
edição revela que o Núcleo Cultural 
da Horta e as páginas do seu boletim 
continuam a merecer a confiança de 
personalidades de prestígio detentoras 
de reconhecida competência nas suas 
áreas de interesse e que se disponibi-
lizaram a colocar os seus trabalhos ao 
dispor da comunidade que acarinha 
e lê esta publicação. É igualmente 
motivo de grande satisfação verificar 
que esta edição do boletim conta com 
significativo número de trabalhos de 
académicos leccionando e investi-
gando em Universidades dos EUA 
com mais estreita ligação às comu-
nidades portuguesas. Manteremos, 
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como linha de preocupação no plano 
editorial, a intensificação desta ver-
tente de colaboração que julgamos 
valorizar sobremaneira a qualidade e 
a diversidade dos conteúdos a ofere-
cer aos nossos leitores. Por fim, uma 
referência à sempre disponível cola-
boração dos membros da Comissão 
Editorial deste boletim, manifestan-
do o desejo de continuar a contar, de 

forma cada vez mais efectiva, com o 
seu competente conselho e a sua pres-
timosa ajuda.
A forma respeitosa como a direcção 
do Núcleo Cultural da Horta tem 
actuado sempre em observância de 
uma total autonomia quanto às opções 
do editor, justificam uma palavra 
final de muito apreço.

ricardo maNuEl madruga da costa


