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Por uma circunstância quase fortuita, 
estava-se ainda no ano de 2009, tive 
conhecimento de que um grupo de 
deputados europeus propusera que o 
ano de 2011 fosse proclamado “Ano 
Europeu do Voluntariado”. Indepen-
dentemente do conhecimento desta 
proposta vir, ou não, a ser aprovada 
no âmbito das instâncias europeias, 
achámos que o tema era merecedor 
de destaque em edição do Boletim do 
Núcleo Cultural da Horta. Assim en-
tendeu também a Comissão Editorial 
para o efeito consultada e, por isso, já 
na edição de 2010 se deu divulgação 
a essa decisão.
tema tão relevante e, simultaneamen-
te, susceptível de uma abordagem 
multidisciplinar, levanta naturalmente 
dificuldades de ordem vária, designa- 
damente quanto à ampla escolha das 
abordagens que o mesmo pode com-
portar, embora os trabalhos que agora 
se publicam coloquem mais em des-
taque a vertente que mais frequente-
mente acolhe o esforço do volunta-
riado, ou seja a que mais privilegia 
as preocupações com as carências 
de natureza social. Porém, o volun-

tariado não se esgota na componente 
mais vocacionada para as iniciativas 
no plano caritativo e, por isso, pro-
curámos obter reflexões de um âm-
bito mais geral e diversificado. Uma 
análise de conjunto dos ensaios publi-
cados na secção principal do boletim 
permite, assim, aperceber um per-
curso temático capaz de proporcionar 
leitura mais abrangente e a formu-
lação de um pensamento estruturante 
que radica na própria explicação do 
fenómeno. Não se recusará, entre-
tanto, que uma parte dos trabalhos 
propõe uma visão baseada em valores 
que, sendo de inspiração cristã, cor-
respondem, implicitamente, a uma 
perspectiva humanista que se harmo-
niza com as preocupações sociais que 
deveriam prevalecer numa sociedade 
sã. Afinal, mesmo quando a expres-
são do voluntariado extravasa o plano 
estritamente sócio-caritativo, é ainda 
e sempre a perspectiva humanista que 
lhe confere sentido e que determina 
a adesão empenhada de tanta gente 
disponível para abdicar de alguma 
coisa de si própria em favor de uma 
variedade infindável de causas no-
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bres. Desejamos, vivamente, que esta 
edição do boletim contribua para uma 
reflexão sobre a relevância social do 
voluntariado, na convicção de que, 
da sua vitalidade, amplos benefícios 
advirão para as nossas comunidades 
num tempo em que as responsabili-
dades não podem reduzir-se ao papel 
do Estado e, cada vez mais, têm de 
ser partilhadas por todos.
Entretanto, mantendo a linha de orien-
tação adoptada para o boletim, man-
tém-se a secção VÁRIA à qual uma 
estimulante adesão tem permitido tra-
zer a público importantes e inéditos 
contributos a dar conta de temas do 
maior interesse para o conhecimento 
da nossa história e cultura. Ainda 
neste boletim, por ter ocorrido na ilha 
do Faial, também com a participação 
do Núcleo Cultural da Horta, desti-

nou-se um espaço para a divulgação 
das comunicações apresentadas no 
decorrer do colóquio “Mark twain 
– Um viajante inocente? No Cente-
nário da morte do escritor” realizado 
na cidade da Horta a 22 de outubro 
de 2010.

Por fim, registamos e saudamos, com 
grande satisfação, o acto de verda- 
deiro voluntariado e de amável gene-
rosidade com que os colaboradores 
deste boletim – tanto os que preen-
chem a secção temática como os 
demais – se dispuseram a dar com-
petente resposta ao nosso convite. 
À Comissão Editorial que, igualmen-
te de forma generosa, dá exemplo 
de disponibilidade com o seu contri- 
buto essencial para que este boletim 
exista, fica a gratidão do editor.

ricardo maNuEl madruga da costa




