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Avelino de Freitas de Meneses, ter-
minado em profícuo reitorado de oito 
anos na Universidade dos Açores, 
decidiu voltar à ribalta da investiga-
ção histórica com a publicação desta 
coletânea de ensaios de História dos 
Açores, em jeito de balanço da sua 
notável contribuição para a historio-
grafia insular a partir de 1995, ano 
em que reuniu em livro o seu labor de 
historiador.
Avelino Meneses é hoje uma perso-
nalidade com pergaminhos formados 
na historiografia universitária por-
tuguesa e o seu nome é respeitado e 
admirado entre os modernos historia-
dores nacionais pela probidade dos 
seus estudos, da sua reflexão e da sua 
ação em prol da cultura histórica. Não 
há universidade, nem centro de inves-
tigação que não lhe reconheça estes 
méritos e não deseje a sua colabo-
ração.
O livro, com uma comovente dedica-
tória à memória do pai, tem um sen-
tido de modéstia de quem vem prestar 
contas da sua atividade o que é tam-
bém por si um ato de cidadania que 
deve ser louvado e merece um agra-

decimento da parte de um público 
interessado nestas questões de histó-
ria insular e atlântica, que muito bene-
ficia com este conjunto de ensaios e 
estudos que têm entre outras virtudes 
a que os torna um campo de reflexão, 
teorização e exemplo de método para 
se escrever a História.
Quando se poderia pensar que os oito 
anos que o absorveram na pesada 
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tarefa de dirigir a Universidade dos 
Açores representassem uma paragem 
na investigação e na produção histo-
riográfica, aconteceu o contrário. As 
suas novas tarefas foram antes incen-
tivo, sobretudo de reflexão da açoria- 
nidade e do sentido do papel dos 
Açores nos caminhos da sociedade 
portuguesa e do mundo atlântico e a 
história, como ele próprio confessa, 
um amparo e uma porta de inspira-
ção para a sua tarefa. Alguns dos mais 
interessantes estudos desta coletânea 
refletem isso mesmo e transformam-
-se numa lição de como a cultura 
é sempre o mais seguro dos alicer-
ces para a primeira das obrigações 
da condição humana, a indeclinável 
obrigação de se viver com dignidade 
e sentido de partilha, ou numa palavra 
a obrigação de se ser cidadão.
É um consolo constatar-se que alguém 
venha a publico afirmar que vive com 
alegria as tarefas que as condicionan-
tes que cada momento lhe impõe e 
que encontra nas áreas que escolheu, 
como raízes da sua cultura, a inspi-
ração e a força para o desempenho da 
sua missão.
Os tempos de cepticismo e de apre-
goada crise de valores que vivemos 
apontariam em sentido contrário mas 
isso também faz deste livro um impor-
tante testemunho e um incentivo para 
se navegar na contra corrente. O êxito 
do reitorado de Avelino Meneses, os 
fundamentos teóricos e culturais em 

que se apoiou para as decisões que 
teve de tomar são exemplarmente 
inseridos nos seus estudos de reflexão 
sobre a sociedade açoriana, o signifi-
cado dos caminhos trilhados na polí-
tica, na administração, na economia 
e na cultura das ilhas. É bem verdade 
que sem um pensamento estruturado, 
sem um conhecimento aprofundado 
e alicerçado em bases culturais difi-
cilmente se podem tomar decisões 
acertadas como aquelas que o reitor 
Avelino Meneses tomou sucessiva-
mente, para que a Universidade dos 
Açores seja um dos pilares do pro-
gresso dos Açorianos.
O novo livro de Avelino Meneses 
abre com aquilo que o autor modes-
tamente intitula “Nota Prévia”, mas 
que em boa verdade é uma reflexão 
acerca do papel da História na vivên-
cia dos povos e contributo insubsti-
tuível para nos conhecermos. Sem a 
história, acredita o autor, não haverá 
nunca a possibilidade de nos reali-
zarmos. Diz e bem Avelino Meneses 
que a investigação sobre o nosso pas-
sado não nos obriga a estudos de his-
tória local (no sentido depreciativo 
do termo) mas que antes as circuns-
tâncias do nosso mundo insular nos 
impõe um “cruzamento de metodo-
logia e de perspetivas, que consorcia 
o local com o universal”.
Esta verdade deve pois orientar a 
investigação e a produção historio-
gráfica açoriana e a Universidade dos 
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Açores tem por obrigação adotá-la 
como lema, como o próprio autor tem 
aliás feito e transmitido com inusi-
tada convicção contribuindo assim 
para a consolidação de uma “historio-
grafia açoriana” um dos temas abor-
dados nesta coletânea.
A leitura desta “Nota Prévia” serve 
também como guia seguro para se 
compreender o âmago deste livro que 
está longe de ser uma mera recolha 
de estudo ocasionais de história dos 
Açores, pois é sobretudo uma cole-
tânea de ensaios com um fio condu-
tor que os torna intelegiveis como 
um contributo para se conhecer efeti-
vamente os Açores dos nossos dias, 
herdeiros de 5 séculos de vivência 
em ilhas do Atlântico Norte e elos 
indispensáveis na história desse ocea-
no como ligação das civilizações e 
culturas. A universalidade da nossa 
condição realça-se com clarividência 
precisamente nesta circunstância.
A historiografia tratando do passado 
não deixa, como os estudos de Ave-
lino Meneses bem o provam, de ser 
uma reflexão sobre o presente. Os 
temas eleitos pelo autor para estudar 

o passado são indubitavelmente os 
temas do nosso presente e por isso 
são as preocupações dos dias que 
vivemos.
A história de contributo açoriano para 
a colonização do Brasil, a história 
dos caminhos da economia açoriana 
ao inserir-se na economia atlântica, a 
história da demografia do séc. XVIII, 
ou mesmo a história da política impe-
rial europeia e do papel das ilhas 
como pontos estratégicos das suces-
sivas potências marítimas não deixam 
de se referir aos séculos XV, XVI ou 
XVIII, mas são sobretudo temáticas 
de compreensão dos nossos dias e é 
isso a lição primeira e o êxito deste 
novo livro de Avelino Meneses.
É um livro que interessará decerto a 
todos. A nós açorianos como porto 
seguro para compreendermos o que 
somos e porque somos assim e não 
de outra maneira, aos portugueses 
em geral para interiorizarem o papel 
das ilhas na compreensão de Portugal 
e aos estrangeiros, como reflexão da 
universalidade construída a partir do 
particular e do local. José guilHErmE 
rEis lEitE




