
1 
 

 

 

Relatório de Atividades 

2015 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Atividades reporta-se às iniciativas realizadas e em desenvolvimento 

durante o período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro de 2015, sendo 

apresentado à Assembleia-Geral para discussão e aprovação nos termos da alínea d) do artigo 

12º e do ponto 3 do artigo 11º dos estatutos.  

No corrente ano o IAC assinalou 60 anos de atividade, pelo que além da comemoração da 

efeméride na respetiva data, todas as iniciativas foram inseridas nesta celebração, mediante a 

aposição em todo o material promocional executado, do logótipo criado para o efeito. 

O Instituto Açoriano de Cultura, dando continuidade ao compromisso assumido pelo 

correspondente plano de atividades para o ano em análise, concretizou um programa cultural 

vocacionado para colmatar fragilidades e lacunas temáticas de índole cultural, de um modo tão 

abrangente quanto possível, baseando essa ação na realização de exposições de vária índole, 

propiciando encontros de partilha de conhecimentos (conferências / lançamentos de livros e 

outras modalidades de questionamento da contemporaneidade) e prosseguindo a sua já usual 

atividade editorial, de que se destaca a revista Atlântida.  

O programa desenvolvido foi condicionado pelos financiamentos obtidos ou pela falta deles 

através de programas de apoios governamentais e de outros patrocinadores. 

Através da disponibilização de exposições, participações em feiras do livro e de outras 

atividades diversificadas, foi mantida e reforçada uma política de parcerias com diversas 

instituições, visando a consolidação de uma rede de agentes culturais com capacidade para 

satisfazer o cumprimento das suas missões, através da partilha de recursos com as suas 

congéneres.  

Por tudo isto, e como fruto do seu trabalho, o Instituto Açoriano de Cultura congratula-se pelo 

reconhecimento que lhe é concedido, enquanto instituição associativa credível. 
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2. ATIVIDADE EDITORIAL 

2.1. “SELO COMEMORATIVO NO ÂMBITO DOS 60 ANOS DE ATIVIDADE DO INSTITUTO 

AÇORIANO DE CULTURA” – EDIÇÃO EM SELO 

O Instituto Açoriano de Cultura, que em 2015 celebrou 60 anos de atividade ininterrupta, 

lançou um selo comemorativo para assinalar a efeméride. 

Sendo uma iniciativa dirigida a todos quanto acompanham a atividade do IAC, tiveram especial 

interesse nesta atividade os sócios e amantes do colecionismo, podendo usufruir de um selo 

distinto e comemorativo, acompanhado de um envelope personalizado com desenho 

representativo do nosso edifício sede, em tons de cinza/marca de água, podendo o selo ser 

disponibilizado aos interessados integrando um subscrito de primeiro dia que comporta o 

carimbo datado dos CTT. 

A criação da peça é da autoria da designer Angelina Caixeiro, que desde há longos anos é 

responsável pela imagem e comunicação do Instituto e das suas atividades, num trabalho 

sempre distinto na sua criatividade e qualidade técnica.  

O selo é uma peça retangular vertical com motivos vermelhos e pretos sobre fundo branco – 

remetendo e enaltecendo a celebração de 60 anos (1955-2015) ao serviço da cultura nos 

Açores e além da Região. 

Nesta iniciativa, o IAC contou com a colaboração de dois parceiros – os CTT e o Clube Filatélico 

de Angra do Heroísmo – e com o apoio da Câmara Municipal de Angra. 

 

2.2. “ESTRANHOS EM TERRA ESTRANHA [CARTAS DOS AÇORES 1916-1919]”, DE 

MARION HARTLEY, OBRA ANOTADA E TRADUZIDA POR ELISA GOMES DA TORRE – 

EDIÇÃO EM LIVRO 

No mês de julho foi publicado o livro Estranhos em Terra Estranha [Cartas dos Açores 

1916-1919], de Marion Hartley, obra anotada e traduzida pela Professora Doutora Elisa 

Gomes da Torre. 

A edição em referência integra-se na reflexão necessária que vem sendo feita a uma escala 

global, face à passagem do primeiro centenário do início da 1ª Grande Guerra, demonstrando 

aspetos desse período conturbado, que vistos sob um olhar estrangeiro, nos ajudam a 
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entender a época, suas vivências e o modo como os Açores contrastavam com o mundo 

exterior. 

“(…) A autora que supostamente, iria visitar a ilha de S. Miguel durante os meses de inverno, 

foi lançada para uma permanência na ilha por três anos, dada as dificuldades de viajar 

impostas pela Grande Guerra. As cartas, coligidas em livro na fase terminal da sua vida, são o 

cumprimento de uma promessa feita a uma amiga nos Estados Unidos, aquando da despedida 

de ambas, destinatária amável que permite o tom ligeiro, familiar, genuíno e descontraído com 

que a autora vai comentando e descrevendo a sua vida nos Açores. 

(…) Por ora, divulgamos este curioso olhar motivado na permanência ocasional de uma inglesa 

em S. Miguel no período marcante da Europa que foi a Grande Guerra. O olhar de uma inglesa 

atenta ao mundo, à beleza natural, à condição feminina, forçada a ficar por três anos numa ilha 

no meio do Atlântico, num misto de vontade de partir e de ficar, afinal, como é marca do 

verdadeiro ilhéu.” (Elisa Gomes da Torre, Estranhos em Terra Estranha) 

Com um total de 224 páginas, este livro conta com uma tiragem de 1.000 exemplares, os quais 

serão disponibilizados gratuitamente aos associados ativos do IAC e vendidos ao público em 

geral por € 12,00. 

Elisa Gomes da Torre é professora auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

investigadora do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e colaboradora no Centro de 

Estudos sobre o Imaginário Literário da Universidade Nova de Lisboa. Doutorada em 

Literatura Medieval Portuguesa e Especialista em Filosofia Medieval, prepara a tradução 

inédita para português diretamente do latim das “Collationes” de Pedro Abelardo e preparou a 

edição crítica do Diálogo de preceitos morais em modo de jogo, de João de Barros, a ser 

publicado online em breve. Foi visiting fellow da Universidade de Oxford no Trinity Term de 

2013, cujo estatuto mantém até junho de 2016. Com incursões de investigação também na 

área da literatura tradicional, estuda as danças de entrudo da ilha Terceira. 

 

2.3. “CRER. MAS EM QUÊ?”, DE A. CUNHA DE OLIVEIRA – EDIÇÃO EM LIVRO 

Foi publicado o livro “Crer. Mas em quê?”, da autoria de A. Cunha de Oliveira e do qual o IAC é 

editor. 
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Contextualizando esta obra, o autor diz que «O Cristianismo é, antes de mais, uma fé religiosa. 

Diria mesmo que a fé religiosa por excelência, baseada na pessoa adorável do Senhor Jesus de 

Nazaré e na Mensagem que nos trouxe sobre o Reino de Deus. Não se trata, pois, de sistema 

doutrinal de simples contemplação, mas, e sobretudo, de mundividência, prática e estilo de 

vida. 

Desde início que a adesão ao Cristianismo se fez através do rito do batismo, mediante prévia 

instrução, ou catecumenato, e uma profissão de fé. Daí que no decurso do tempo hajam 

surgido as mais variadas fórmulas de profissão da fé cristã, em obediência ao essencial que 

sempre foi a confissão da fé em Deus, Uno na essência, e Trino nas pessoas. As diversas 

fórmulas de profissão da fé cristã acabaram, no século IV, por ser reduzidas a uma só – o nosso 

Credo, mercê da teoria e da ação dos bispos das Igrejas do Oriente, sob a égide dos 

imperadores romanos. Recitamo-lo particularmente como oração, coletiva e publicamente em 

certos dias de festa durante a Missa. Mas, devemos reconhecê-lo e admiti-lo: a maioria das 

vezes, de forma distraída e maquinal. Pior ainda: sem perfeita noção (se não mesmo a mínima 

noção) do que estamos proferindo. Daí perguntar-se: Será possível crer de verdade sem se 

saber bem em quê? 

Para tanto, seria necessário por parte de cada cristão um mínimo esclarecimento sobre o 

conteúdo das “Verdades de Fé” e, lá de tempos a tempos, a atualização das suas expressões 

verbais. É que, mais não seja pelo progresso da Ciência, tais expressões verbais envelhecem, se 

não mesmo envilecem». 

Com um total de 384 páginas, este livro conta com uma tiragem de 1.000 exemplares, os quais 

serão disponibilizados gratuitamente aos associados ativos do IAC e vendidos ao público em 

geral por € 15,00. 

A. Cunha de Oliveira sacerdote católico dispensado do ministério e casado, licenciado em 

Teologia Dogmática e em Ciências Bíblicas. Foi professor no Seminário Episcopal de Angra do 

Heroísmo, Cónego da Sé de Angra, assistente diocesano de vários movimentos, organismos e 

associações de apostolado e, na sociedade civil, diretor do diário A União, cofundador do 

Instituto Açoriano de Cultura, de cujas Semanas de Estudo dos Açores foi secretário 

permanente, e da Revista Atlântida; conselheiro de orientação profissional e diretor de Centro 

de Emprego de Angra do Heroísmo; vogal da Comissão Regional de Planeamento; e, depois do 
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“25 de Abril”, presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do Distrito Autónomo de 

Angra do Heroísmo; diretor do Departamento Regional de Estudo e Planeamento dos Açores 

(DREPA), que fundou; membro da Comissão Instaladora do Instituto Universitário dos Açores, 

hoje Universidade dos Açores; deputado ao Parlamento Europeu; presidente da direção do 

Rádio Clube de Angra; presidente da Comissão Diocesana “Justiça e Paz”; membro e presidente 

da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Atualmente, aposentado. 

Autor das seguintes publicações: a Cidade e a Sombra (poesia, com o pseudónimo de Silva 

Grelo), em “Cadernos do Pensamento”, 1954; A Intervenção de Deus na História, no Livro da I 

Semana de Estudo dos Açores, 1964; As Dominantes Actuais do Meio Açoriano, no Livro da II 

Semana de Estudo dos Açores, 1963; A Questão da Gruta (de Belém) ɀ um ensaio e uma 

resposta, na “Atlântida”, 1969; Aspectos Demográficos AÇORES – 7, 1981; Análise Demográfica 

da Região, na “Atlântida”, 1982; Instrução. Ontem, Hoje e Amanhã, na “Atlântida”, 1983; Marcos 

ɀ o Evangelista do Ano B ɀ algumas notas de introdução, 2002; Lucas ɀ O Evangelista do Ano C ɀ 

algumas notas de introdução, 2003; São Mateus e a Política, 2003; Mateus ɀ O Evangelista do 

Ano A ɀ ÁÌÇÕÍÁÓ ÎÏÔÁÓ ÄÅ ÉÎÔÒÏÄÕëÞÏȟ φττωȠ !ÌÇÕÍÁÓ 2ÅÆÌÅØėÅÓ Á ÐÒÏÐĕÓÉÔÏ ÄÁÓ Ȱ!ÐÁÒÉëėÅÓȱ ÄÅ 

Lourdes, 2008; Um Novo Conceito de Europa e Outros Ensaios, 2009; Jesus Profeta do Islão, e 

Outros Ensaios, 2009; Jesus de Nazaré e as Mulheres. A propósito de Maria Madalena, 2011; 

Natal Verdade. Lenda. Mito, 2012; A Morte do Justo, 2013; O Rosto Humano de Deus, 2014; Crer. 

Mas em Quê?, 2015. 

2.3.  

2.4. “MARIA NA MÚSICA – NA CONSTANTE DA HISTÓRIA AÇORIANA”, DE MANUEL 

EMÍLIO PORTO, COM ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE MARIA DE JESUS MACIEL – 

EDIÇÃO EM LIVRO 

Foi publicado o livro “Maria na Música – na constante da História Açoriana”, da autoria do 

maestro Manuel Emílio Porto, com organização e coordenação de Maria de Jesus Maciel, e do 

qual o Instituto Açoriano de Cultura é editor. 

O livro, que conta com o apoio da Direção Regional da Cultura, parte de um desafio que o Pe. 

Júlio da Rosa fez a Manuel Emílio Porto, em abril de 2006. Consagrado investigador da história 

e religiosidade da sua terra, que sentia a falta de um trabalho de recolha e organização da 

música sacra dedicada à Virgem Maria nos Açores. O livro que agora se apresenta contém 132 
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páginas e é composto por duas partes. A primeira inclui o texto propriamente dito, resultante 

das investigações de Manuel Emílio Porto sobre a mariologia na música açoriana e a segunda é 

constituída pelas suas composições musicais dedicadas a Nossa Senhora. 

Este livro conta com uma tiragem de 1.000 exemplares, os quais serão disponibilizados 

gratuitamente aos associados ativos do IAC e vendidos ao público em geral por € 15,00. 

Manuel Emílio do Porto nasceu na Ribeirinha, freguesia da Piedade do Pico, a 20 de 

dezembro de 1935. É pela mão de D. José Vieira Alvernaz e de seu irmão Monsenhor Manuel 

Alvernaz que dá entrada e faz os seus estudos no Seminário Diocesano de Angra do Heroísmo. 

Aluno distinto, sobretudo na disciplina de Canto e Composição. Forma-se em Teologia em 

1962 e serviu a Igreja na atividade paroquial e como capelão militar em Angola, até ao ano de 

1975. Depois de ter sido dispensado da Ordem eclesiástica em 1976, dedicou-se ao ensino até 

2004, ano em que se reformou. Exerceu o cargo de Deputado Regional nas duas primeiras 

legislaturas. Colaborou nos jornais Ilha Maior e no Tribuna das Ilhas, com destaque para o 

Dever (Farol da Ponta) e no blog Alto dos Cedros. Publicou os livros: Canções Populares 

Açoreanas (1994), 3ÅÎÈÏÒȟ ,ÅÖÁÎÔÁ ÏÓ 4ÅÕÓ /ÌÈÏÓȣ (1999), O Meu Cancioneiro, (2001), 25 anos 

a cantar ɀ Grupo Coral das Lajes do Pico, (2008), tendo colaborado no livro Grupos Corais e 

Instrumentais de Portugal, de Lauro Portugal, em 2007. Foi agraciado com o Grau de 

Comendador da Ordem de Mérito pelo Presidente da República Jorge Sampaio, em 2001, e 

com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico, pela Assembleia Regional dos Açores, em 2008. 

Deixa a vida, cantando, com o seu grupo coral: “Lá no cimo da Montanha”, em plena noite de 

ensaio, na Filarmónica Liberdade Lajense, a 11 de abril de 2012.  

 

2.5. “EVOLUCIONISMO NOS AÇORES E OUTROS ESTUDOS”, DE LUÍS M. ARRUDA – 

EDIÇÃO EM LIVRO 

Foi publicado o livro “Evolucionismo nos Açores e outros estudos”, da autoria do Doutor Luís 

M. Arruda, tendo o IAC apresentado uma candidatura a financiamento da Direção Regional da 

Cultura, a qual foi aprovada. 

A publicação da correspondência científica e da obra científica de Francisco de Arruda Furtado 

proporcionou várias outras publicações sobre este naturalista açoriano, nomeadamente sobre 

o seu pensamento científico e a origem das espécies biológicas que colonizaram as ilhas 
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açorianas. Também foram os trabalhos de Furtado e de outros seus contemporâneos, 

nomeadamente Carlos Machado e Bruno Tavares Carreiro que com ele conviveram em Ponta 

Delgada no então denominado Museu Açoriano, José Augusto Nogueira Sampaio, em Angra do 

Heroísmo, e Manuel Garcia Monteiro e Manuel Joaquim Dias, na Horta, que motivaram o 

estudo da receção da teoria evolucionista de Darwin neste arquipélago. 

O estudo da bibliografia científica e da literatura de viagem de naturalistas e de outros autores 

que passaram pelos Açores bem como outros estudos deram origem a várias outras 

publicações, dispersas, que são reeditadas neste volume, agrupadas sob as epígrafes «Sobre o 

Evolucionismo e a sua receção nos Açores» e «Outros estudos». 

A sequência dos textos não respeita a cronologia da sua publicação. O progresso dos 

conhecimentos do autor principalmente no que se refere à obra de Arruda Furtado e ao 

acolhimento da Teoria da Evolução nos Açores e o propósito com que aqueles foram escritos 

justificam as repetições de conteúdo que o leitor encontrará. Quando justificado, nas listas 

bibliográficas foram feitas alterações no alinhamento das referências e a indicação in press foi 

substituída pela data da publicação. 

Todos os textos tratam matérias referentes aos Açores e a açorianos. 

Com um total de 439 páginas, este livro conta com uma tiragem de 1.000 exemplares, os quais 

serão disponibilizados gratuitamente aos associados ativos do IAC e vendidos ao público em 

geral. 

Luís M. Arruda nasceu na Horta, em 1944. Doutor em Ciências com o título de Agregado pela 

Universidade de Lisboa, foi professor nesta Universidade. Investigador no IMAR – Instituto do 

Mar, investigador convidado na Universidade Católica, coordenador geral da Enciclopédia 

Açoriana e editor do Boletim do Núcleo Cultural da Horta. Regeu diversas disciplinas e orientou 

estágios, monografias científicas e projetos de doutoramentos. Em 2008 pediu aposentação 

voluntária, não antecipada. 

Inicialmente, desenvolveu a sua atividade científica na área da Biologia aplicada à gestão das 

pescas e, posteriormente, dedicou-se ao estudo e à divulgação do descobrimento científico dos 

Açores. Foi bolseiro da OTAN no Fisheries Laboratory, em Lowestoft (Inglaterra) 

É autor de seis livros e de mais de seis dezenas de artigos científicos incluídos em revista e 

livros nacionais e estrangeiros especializados, abundantemente citados na literatura 
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especializada. Colaborou com a Enciclopédia temática ɀ Pomo (1 artigo). Enciclopédia Microsoft 

Encarta, edição brasileira (44 artigos) e Enciclopédia Açoriana (mais de 800 artigos). É autor 

de mais de uma centena de recensões críticas de obras científicas e de artigos de divulgação 

científica e de apoio em publicações açorianas. 

Participou ativamente e reuniões científicas no país e no exterior. Foi comissário científico da 

exposição “A República e a Ciência”. Integrou o Conselho Científico do Portal das Comunidades 

Açorianas e a Comissão Municipal de Toponímia da Horta. Integra o Conselho Científico 

Internacional da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a 

Globalização. 

A Câmara Municipal da Horta atribuiu-lhe a medalha de mérito municipal dourada como 

reconhecimento pelo seu contributo para a divulgação da cultura açoriana, nomeadamente a 

faialense. 

O Grupo de Biodiversidade dos Açores (Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais 

– cE3c), em 2015 atribuiu-lhe o prémio honorífico «Comunicação de Ciência» à obra 

“Descobrimento Científico dos Açores – do Povoamento ao início da erupção dos Capelinhos”, 

cuja edição é do IAC. 

 

2.6. “A NOVA IMAGEM DA MULHER EM «MAU TEMPO NO CANAL”, DE MARIA DE JESUS 

MACIEL – EDIÇÃO EM LIVRO 

Será publicado em breve o livro “A nova imagem da Mulher em «Mau Tempo no Canal»”, da 

autoria da Doutora Maria de Jesus Maciel, tendo o IAC apresentado uma candidatura a 

financiamento da DRAC, a qual foi aprovada. 

Refletir sobre as Imagens da Mulher, questionar que lugar foi o seu ao longo da História da 

nossa Cultura, é o objetivo deste estudo. 

“A ideia surgiu há sensivelmente duas décadas, e partiu da simples curiosidade de saber como 

é que uma fonte da cultura popular – os provérbios – viu a Mulher e que espaço lhe destinou 

através dos tempos. É que na infância, e nesta área, a erudição dos mais velhos deixava-me 

intrigada. Por tudo e por nada aplicavam uma sentença sábia a propósito fosse do que fosse, 

do que se pensasse, dissesse ou vivesse. Acrescentaria até o espanto e o desaforo que mais 

tarde verifiquei em determinadas máximas que ditavam sentenças tremendas contra a Mulher 
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e que eu não experimentara nada que se assemelhasse no meu pequeno mundo, uma ilha que 

me viu nascer e crescer. 

Seguir Nemésio em Mau Tempo no Canal, analisar a imagem da Mulher no romance, de acordo 

com os mesmos parâmetros para as outras fontes já inquiridas e ver que representação dela 

nos dá o romancista, cujo dom extraordinário da observação e da palavra ainda hoje nos 

surpreende”. 

Maria de Jesus Maciel é natural de S. João Lajes do Pico, onde nasceu em 1946. Fez os seus 

estudos liceais na cidade da Horta e em Angra do Heroísmo, (1969). É licenciada em História 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1976). Mestre em Estudos Portugueses – 

Literatura e Cultura Portuguesas – (1994), e Doutorada em Cultura Portuguesa – século XX –, 

pela Universidade Nova de Lisboa, (2008). Professora de História no Ensino Liceal e 

Secundário e de Cultura Portuguesa no Ensino Superior, atualmente dedica-se à investigação. 

Para além de comunicações e trabalhos apresentados em colóquios, revistas e jornais, 

publicou os livros: “Imagens de Mulheres – estudos das representações femininas nos 

provérbios açorianos e nos contos do Padre Dinis da Luz”, em 1999; “A Filarmónica Recreio 

dos Pastores – 1907-2007 – um percurso de sons e de memórias”, em 2007; “Casa de Povo de 

S. João – Uma Casa de Abril”, em 2009; “A Casa do Espírito Santo”, em 2011, e “A Obra Literária 

de Bernardo Maciel, edição crítica de Maria de Jesus Maciel”, em 2012.  

 

2.7. “ATLÂNTIDA – REVISTA DE CULTURA 2015” – EDIÇÃO EM LIVRO E MULTIMÉDIA (CD-

ROM)  

Na senda da concretização do seu plano de atividades e, sendo esta a ação mais iconográfica do 

seu historial associativo, foi preparado mais um número da Atlântida ɀ Revista de Cultura, vol. 

LX, referente ao ano de 2015, que sairá do prelo em março de 2016.  

Esta revista organizada por cinco secções temáticas: Estudos e Criação Artística; Estudos e 

Criação Literária; Ciências Humanas; Outros Saberes e um Dossiê Temático ɀ Asas Sobre o 

Atlântico - conta com textos da autoria de: Paulo Henriques; Jorge Kol de Carvalho; Isabel 

Soares de Albergaria; Paulo Vilela Raimundo; Duarte Gonçalves da Rosa; Francisco Cota 

Fagundes; Anabela Almeida; Tomé Ribeiro Gomes; Victor Rui Dores; Lélia Nunes; Chrys 
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Chrystello; Filipe Pinheiro Campos; J. M. Soares de Barcelos; José Luís Neto, Luís Borges e 

Magda Peres; José Guilherme Reis Leite; Luís M. Arruda; Vidal Haddad Jr. e João Pedro 

Barreiros; Paulo J. M. Barcelos; Carlos Guilherme Riley; Conceição Tavares; José Toste Rego; 

Mário Correia; Isabel Soares de Albergaria; Catia Benedetti; António Sousa Monteiro; Ricardo 

M. Madruga da Costa; Fernando Teixeira; Luís Menezes; Carlos Lobão. 

A capa, contracapa e separadores interiores da Atlântida de 2015 portam fotografias da 

autoria de Jorge Barros que, à semelhança do praticado com outros artistas em anos 

anteriores, se associou com a sua obra à conceção imagética da revista.  

Também à semelhança dos anos anteriores, a revista sai numa edição em papel e também 

numa edição em CD-ROM que contém a revista de 2015 e os fascículos do vol. XI publicado no 

ano de 1967.  

Com um total de 536 páginas esta revista conta com uma tiragem de 1.000 exemplares, os 

quais serão disponibilizados gratuitamente aos sócios ativos deste Instituto e vendida ao 

público em geral por 20,00€. Esta edição contou com o apoio da Direção Regional da Cultura, 

da empresa SAAGA, da Câmara Municipal de Vila do Porto (Santa Maria) e da Câmara 

Municipal da Madalena (Pico). 

 

 

3. EVENTOS CULTURAIS  

3.1. EXPOSIÇÕES  

3.1.1. EXPOSIÇÃO DE DESENHO “PEQUENO OCEANO”, DE DULCE NUNES 

O Instituto Açoriano de Cultura apresentou ao público, na galeria da sua sede, no dia 2 de abril, 

a exposição de desenho Pequeno oceano, da artista Dulce Nunes.  

Insistindo na discussão pública da arte contemporânea e na divulgação das obras e dos 

artistas que buscam o conceito pleno de Arte, apresentamos a obra da artista Dulce Nunes, a 

partir da qual nos é desvelada uma intensa busca interior pela definição plástica da paisagem e 

nos é confessada a sua ainda jovem, mas poderosa, paixão pelo arquipélago dos Açores e pelas 

paisagens avassaladoras que a mantêm refém desde há alguns anos. 

Como produzir uma paisagem com o mínimo de sinais mantendo a sua identidade?  
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Foi este o desafio a que se propôs a autora. Partindo de uma vista privilegiada da ilha do Pico a 

partir da ilha de S. Jorge – distanciadas por uma massa de água. “A relação com a ilha foi 

imediata, criadora de uma energia que não posso explicar por palavras mas que me fez 

compreender a sua relação com o oceano, com o canal e com a ilha do Pico. Essa relação 

forçou-me a ceder à orgia dos sentidos que me era oferecida. Ler os volumes das rochas negras 

que se contorciam até entrarem no mar e continuavam para dentro dele passou a ser um 

prazer.” 

Ao transformar estas sensações em imagens gráficas e fotográficas, foi possível, através de um 

trabalho de memória, trabalhar sobre elas. Interpretar essas perspetivas mutáveis de uma ilha 

a partir de outra, na presença do enorme volume do Pico. Já na oficina, dá-se um trabalho 

racional de criação de obra que procura responder à pergunta inicial, suscitada pelos vinte e 

um dias de aventura. O conjunto de trabalhos com que nos presenteou nesta mostra, revela 

um processo laboratorial de experimentação sensorial, evidenciando a paixão provocada pelas 

técnicas ancestrais dos gravadores japoneses (período Edo – 1603 a 1868) e pela beleza e 

simplicidade por eles dominada. 

Dulce Nunes, nasceu em Lisboa em 1960. Lá também vive e trabalha - é professora de Artes 

Visuais. Faz Dança Contemporânea. Participou como coreógrafa e bailarina em vários 

espetáculos. Realiza com frequência intervenções gráficas em vários suportes urbanos. É 

licenciada em Artes Plásticas – Escultura e Mestre em Artes Plásticas – Desenho. Há muito que 

realiza e participa em exposições individuais e coletivas. Sendo esta a sua oitava exposição 

individual. A sua obra contempla, maioritariamente, escultura, pintura e desenho. 

 

3.1.2. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “BALEEIRO: O ROCHEDO DO MAR”, DE JORGE 

BARROS 

O Instituto Açoriano de Cultura apresentou ao público no Museu do Vinho dos Biscoitos – ilha 

Terceira (de 24 de maio a 24 de julho) e na Casa do Bote Baleeiro - ilha do Corvo (30 de julho a 

30 de setembro) a exposição Baleeiro: o rochedo do mar, obra fotográfica da autoria de Jorge 

Barros.  
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A revisitação do nosso passado recente, que Jorge Barros propõe através de um belíssimo 

conjunto de imagens/testemunhos de vida, confronta-nos com aspetos e atores identitários do 

que muitos chamariam de Açorianidade. 

Os protagonistas da faina baleeira, mantida até há poucas décadas como garante de vida e 

exemplo da resiliência e coragem açoriana, dignificaram uma prática generalizada a todo o 

arquipélago açoriano, demonstrando a coragem e a arte destes terrenos “cavaleiros das 

ondas”. 

Este afloramento imagético com que o fotógrafo nos presenteia, arrasta-nos para a análise 

desta prática ancestral, responsável pela disseminação de vestígios materiais e imateriais em 

todas as ilhas do arquipélago, por onde o Instituto Açoriano de Cultura propõe itinerar a 

presente mostra. 

Conscientes da múltipla dimensão épica que este projeto comporta, em que o artista, refém de 

uma profunda paixão pelos Açores, pelas suas gentes e pelos seus costumes, nos confronta 

com um conjunto de homens que, através do seu esforço e engenho, contribuíram para a 

construção do presente insular nacional, reforçada pela enriquecedora e poética visão crítica 

de Vasco Pereira da Costa.  

Jorge Barros é um conceituado fotógrafo que nasceu em Alcobaça no ano de 1944. Ao longo 

da sua carreira fotografou o país de lés-a-lés, sobretudo na temática humana. Grande parte do 

seu trabalho está reproduzido em diversas publicações, onde tendencialmente se associam as 

suas fotos a textos em prosa de autores de mérito. 

Com o primeiro ordenado comprou a primeira máquina fotográfica e logo ensaiou pequenas 

reportagens nos mercados e praças da sua cidade natal, Alcobaça. Fascinado pelas imagens da 

Life, que recebia por assinatura, acaba por experimentar o cinema, colaborando em jornais e 

revistas, organizando encontros e exposições, obtendo, em 1988, o Prémio de Ilustração da 

Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira. 

Poderemos arriscar uma justificação do seu percurso artístico, recorrendo ao que foi dito pelo 

próprio Jorge Barros:" o mais importante foi, é, tornar gente Feliz!" 

 

3.1.3. EXPOSIÇÃO “NÓS, OS DE ORPHEU” 
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O Instituto Açoriano de Cultura apresentou em 2015 a exposição Nós, os de Orpheu, 

produzida pela Casa Fernando Pessoa no âmbito da comemoração do primeiro centenário da 

revista Orpheu. 

Esta exposição esteve patente na galeria do IAC de 16 de junho a 31 de julho, na Escola 

Secundária Padre Jerónimo Emiliano de Andrade / Biblioteca Escolar Almeida Garrett de 1 a 

15 de outubro e na Escola Básica e Secundária Tomaz de Borba de 20 de outubro a 6 de 

novembro. 

Há 100 anos um grupo de jovens publicou uma revista: Orpheu. Saíram apenas dois números. 

Foi o bastante para lançar a polémica e agitar o cenário artístico português, adormecido nas 

linhas estéticas novecentistas. Orpheu, revista e geração, “foi o primeiro grito moderno que se 

deu em Portugal”, na expressão de José de Almada Negreiros. 

A exposição Nós, os de Orpheu – título parafraseado do texto de Fernando Pessoa na revista 

Sudoeste 3, em 1935 –, traça o percurso da revista e dos seus protagonistas, recorrendo, 

muitas vezes, às próprias palavras dos “órficos”. 

Através da reprodução de diversas obras e documentos (fotografias, recortes de imprensa, 

correspondência, manuscritos, etc.), apresenta-se o “Nós” que formou Orpheu e alargam-se 

perspetivas de leitura a todos “Nós” que, um século depois, continuamos a descobrir Orpheu. 

Porque, como Pessoa concluiu: “Orpheu acabou. Orpheu continua.” 

A construção desta exposição procurou um ângulo que permitisse apresentar a revista Orpheu 

e o grupo que a criou a partir de dentro, ou seja, a partir dos contributos dos seus 

protagonistas, tanto no tempo histórico da revista, como posteriormente, e a partir das 

memórias que alguns destes autores e artistas nos legaram. 

É um projeto desenhado originalmente para a itinerância, com o objetivo de fazer viajar em 

diferentes plataformas o espírito e a palavra de Orpheu.  

Sílvia Laureano Costa, Antonio Cardiello, Jerónimo Pizarro e Sílvia Prudêncio são os autores 

desta exposição, os três primeiros como comissão científica e a última como designer gráfica. 

O Instituto Açoriano de Cultura contou, para esta exposição, com a parceria da Casa Fernando 

Pessoa e o apoio da CMAH.  

A apresentação desta exposição no dia 16 de junho, na sede do IAC, esteve a cargo da Dr.ª Ana 

Maria Bruno. 
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Ana Maria Bruno licenciada em Português-Inglês, via ensino, é professora de Português, da 

Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. 

Ao longo da sua carreira profissional de mais de 36 anos de serviço docente, exerceu vários 

cargos de âmbito pedagógico (orientadora de estágio integrado de 1991 a 2000, delegada de 

grupo, responsável pelo secretariado de exames, membro da equipa da avaliação da qualidade 

(EAQ), coordenadora dos diretores de turma do ensino secundário, membro, durante vários 

anos, da Assembleia de Escola, membro da equipa da bolsa de classificadores dos exames 

nacionais, observadora de avaliação do desempenho do pessoal docente e executivo (vice-

presidente do Conselho Diretivo). 

Foi coautora da obra Pai, A Sua Bênção! (antologia de textos de autores açorianos), edição 

comemorativa do Ano Internacional da Família. 

 

3.1.4. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “O MUNDO É A MINHA ILHA”, DE HUGO MACHADO 

O IAC, em parceria com a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, apresentou 

a exposição de fotografia de Hugo Machado intitulada «O Mundo é a minha Ilha», que aborda 

exclusivamente a temática da paisagem. 

A acompanhar a exposição esteve patente uma mostra bibliográfica sobre lugares, viagens e 

exploradores, convidando o leitor à evasão e descoberta, indo ao encontro das palavras do 

próprio autor: 

“Da Ilha fui para o Mundo, do Mundo regresso com imagens, impressões de lugares distantes e 

exóticos, mas sempre ao alcance do sonho. De um Mundo sem limites que é Ilha na imensidão 

universal.  

Luzes e cores, formas e silhuetas, claros e escuros, o natural e o humano. Elementos que 

compõem o planeta nas mais diversas harmonias. Aqui se encontram momentos de uma Terra 

a explorar, enquanto nos descobrimos a nós próprios.” (Hugo Machado) 

As fotografias apresentadas foram recolhidas pelo jovem Terceirense Hugo Machado, no 

decurso de inúmeras viagens que tem vindo a realizar e que à posteriori nos permitem aferir 

da sua sensibilidade como observador e da sua técnica consolidada de fotógrafo/cidadão do 

mundo. 
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Esta exposição, que reúne 20 fotografias, esteve patente ao público na Biblioteca Pública e 

Arquivo Regional de Ponta Delgada de 1 de julho a 18 de setembro de 2015. 

Hugo Machado nasceu em Angra do Heroísmo em 1980, licenciando-se em geologia na 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem estudado/trabalhado na Nova Zelândia, 

Áustria, Angola e Inglaterra, residindo atualmente na Noruega, onde desempenha funções de 

geólogo ligado à indústria petrolífera. Integra esta mostra as fotografias premiadas em 2009 e 

2010 pelo concurso internacional de fotografia da National Geographic Magazine, na categoria 

"lugares", que retrata o vulcão Licancabur (Chile/Bolívia) e a fotografia intitulada «Voando 

sobre Bagan, Myanmar». 

 

3.1.5. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “PENSAR A CIDADE – PATRIMÓNIO EDIFICADO EM 

RISCO NA CIDADE DE PONTA DELGADA” 

O Instituto Açoriano de Cultura apresentou ao público terceirense, de 15 de outubro a 13 de 

novembro, na galeria da sua sede social ao Alto das Covas, a exposição de fotografia 

(resultante da fusão de dois conjuntos de 20 fotografias recolhidas com três décadas de 

intervalo) intitulada “Pensar a Cidade – património edificado em risco na cidade de Ponta 

Delgada”. 

“Pensar a Cidade” é mais um projeto da Associação Seniores de São Miguel (ASSM) que, sob 

diversas formas, se tem debruçado com um olhar crítico sobre a progressiva descaracterização 

dos lugares em geral e da Cidade em particular, identificando uma falta de articulação com a 

Memória viva que lhes assistia e forçando uma reflexão sobre a aculturação que, mantendo-se 

a apatia geral, conduzirá à perda de identidade.  

Conscientes que este fatal destino só se alterará com o esforço de todos, apela-se, através 

deste tipo de ações, a uma Cidadania ativa e fundamentada, capaz de conseguir o desejado 

resgate. 

Já em perseguição desse desiderato, e no decorrer do ano de 1983, a Associação para a Defesa 

e Investigação do Património Cultural e Natural de São Miguel, consciente do risco que a 

Calheta de Pêro de Teive corria (ao equacionarem-se novas infraestruturas para aquela zona), 

lançou sob a forma de Concurso de Fotografia uma reflexão/registo daquele Património 

edificado, que fundamentava a necessidade da sua preservação enquanto lugar de Memória, 
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dando origem à exposição “Calheta”, apresentada ao público no ano de 1984, aquando das 

festas do Senhor Santo Cristo. 

Muito recentemente, e ao confrontar-se com esse espólio que mão amiga lhe fez chegar, a 

ASSM reconhecendo o importante testemunho de Cidadania e a manifesta atitude de forçar o 

“Pensar a Cidade” nele contidos, entendeu prestar-lhe o devido reconhecimento trazendo-o 

novamente a público, sob a forma de exposição temporária. 

 

3.1.6. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “CÓDIGO POSTAL: A2053N”, DE PEPE BRIX 

Foi apresentada de 10 de dezembro de 2015 a 29 de janeiro de 2016, na galeria da sede social 

do IAC, a exposição de fotografia “Co digo Postal: A2053N” de Pepe Brix, que documenta a vida 

a bordo do Joana Princesa, um dos atuais 13 navios portugueses de pesca longínqua.  

Com a sensibilidade e o saber “ver” de Pepe Brix, bem demonstrada através do conjunto de 

testemunhos por ele registados sob o título “Código postal: A2053N”, somos desafiados para 

uma longa e épica viagem pelos mares do norte, tão caracteristicamente árdua quanto o nosso 

passado lusitano o vem demonstrando através dos tempos. 

O périplo da embarcação Joana Princesa e dos seus tripulantes maioritariamente aveirenses, 

partilhado durante meses pelo nosso anfitrião mariense, arrastar-nos-á a todos para os mares 

gelados da Terra Nova, num reedição coletiva do praticado pelos portugueses há já cinco 

séculos. 

As objetivas do artista não só nos revelam imagens de ímpar beleza e realismo, como 

homenageiam um povo que, ignorando a sua dimensão numérica e os ilusórios 

condicionalismos geográficos, sempre afrontou o desconhecido, em luta pela sua 

sobrevivência e pelo direito de influenciar o futuro. 

A oportunidade de expor este magnífico “diário de viagem”, registado por um Açoriano que 

não abdica de se afirmar como cidadão do mundo, deu ao Instituto Açoriano de Cultura a 

dupla possibilidade de lhe reconhecer o mérito e a obra já produzida e, através dele, 

homenagear todos os que durante séculos vêm contribuindo para o nosso passado glorioso, 

tão recheado de riscos e pleno de sacrifícios. 

Pepe Brix nasceu em 1984 na ilha de Santa Maria nos Açores. Filho e neto de fotógrafos, 

iniciou bem cedo a sua atividade e durante os últimos anos tem percorrido o mundo a 
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fotografar. Europa, Peru, Equador, Índia e Nepal foram algumas das expedições 

posteriormente convertidas em exposições fotográficas que circularam pelo país. Destas 

viagens surgiu ainda a publicação de dois livros em coautoria com Daniel Gonçalves, "rumores 

para a transparência do silêncio" e "ensaio sobre o comprimento do silêncio". 

Mais recentemente Pepe esteve embarcado num dos 13 sobreviventes da frota portuguesa da 

pesca do bacalhau, nos mares bravios do atlântico noroeste. Desta aventura resultou o 

trabalho fotográfico "Código Postal: A2053N", uma homenagem aos últimos heróis 

portugueses de pesca longínqua, publicada na edição de fevereiro de 2015 da National 

Geographic Portugal.  

Entre Maio e Junho de 2015 o fotógrafo retomou a estrada para fazer a reportagem integral da 

expedição Lisboa-Pequim-Lisboa, uma viagem de mota de três portugueses que atravessou 

meio mundo." 

 

3.2. PALESTRAS/MESAS REDONDAS 

3.2.1. PALESTRA «DO CONTEXTO CULTURAL E DA ESPIRITUALIDADE NO MOVIMENTO 

MODERNISTA DA REVISTA “ORPHEU” E EM ESPECIAL FERNANDO PESSOA», PELO DR. 

PEDRO TEIXEIRA DA MOTA 

Realizou-se no dia 17 de julho, na galeria da sede do IAC, a palestra «Do contexto Cultural e da 

Espiritualidade no Movimento Modernista da Revista “Orpheu” e em especial Fernando 

Pessoa», enquadrada no âmbito da comemoração do primeiro centenário da revista Orpheu – 

iniciada com a exposição “Nós, os de Orpheu”. O autor e orador da palestra foi o Dr. Pedro 

Teixeira da Mota. 

Esta palestra incidiu sobre a temática da espiritualidade do movimento modernista da revista 

“Orpheu”, no contexto da época e mormente nos contributos de Fernando Pessoa, Armando 

Côrtes Rodrigues, Raúl Leal e Luís de Montalvor (este na Introdução), contemplando uma 

hermenêutica mais atenta dos poemas Chuva Oblíqua, Gládio e Além Deus e do drama O 

Marinheiro. 

Pedro Teixeira da Mota é natural de Lisboa, licenciado em Direito pela Universidade Clássica 

de Lisboa, com formação no Yoga da Índia, com duas viagens por terra, e estadia ao todo de 

dois anos e meio. Nos anos seguintes, professor de yoga e meditação. 
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Publica em 1988 e 1989, após consulta do espólio do Fernando Pessoa, a Agenda do Centenário 

de Fernando Pessoa e o Livro da Sabedoria Portuguesa, e quatro livros de inéditos de Fernando 

Pessoa, comentados: Moral, Regras de Vida e Condições de Iniciação; A Grande Alma 

Portuguesa; A Rosea Cruz; Poesia Profética, Mágica e Espiritual.  Publica em 1998 o Livro dos 

Descobrimentos do Oriente e do Ocidente, a propósito dos Quinhentos anos do Descobrimento 

do caminho marítimo para a Índia. Em 2006, dá à luz a tradução comentada do texto sânscrito 

Cântico da Consciência Suprema, Astavakra Gita. Em 2008  faz a tradução (com Álvaro Pereira 

Mendes), e introduz, comenta e anota o Modo de Orar a Deus, de Erasmo de Roterdão. Colabora 

com doze entradas no Dicionário Fernando Pessoa e a Modernidade, coordenado por Fernando 

Cabral Martins. Em 2010 participou na galeria Novo Século, de Carlos Barroco e Nadia, na 

exposição colectiva de artes plásticas intitulada “O Amor é Cego”. Em Maio de 2015 publica o 

livro de trinta e três ensaios intitulado Da Alma ao Espírito, nas publicações Maitreya. É co-

prefaciador, com a prof. Annabela Rita,  da Mensagem, de Fernando Pessoa, ilustrada por 25 

artistas e editada pela Prelo Arte. Foi o redator do almanaque lisboeta Borda d' Água durante 

três anos, 2006 a 2008. 

Trabalhou como especialista do livro antigo, catalogando a biblioteca do prof. José V. de Pina 

Martins, e catalogando e comentando em duas leiloeiras lisboetas, de 1994 a 2014. 

Tem proferido muitas conferências sobre a temática da espiritualidade e da psicologia 

transpessoal na tradição portuguesa ou ainda sobre templários, rosacruzes, não-violência, 

vida harmoniosa, humanismo, religiões, Religião Universal, Pitágoras e o pitagorismo, caminho 

de Santiago (que peregrinou em 2004), místicos e místicas, tais como as sorores portuguesas 

do séc. XVI e XVIII, os poetas persas Saadi e Hafiz, Erasmo, Pico della Mirandola e Marsilio 

Ficino, Tolstoi, Antero de Quental, Fernando Pessoa, Pina Martins, e países como Japão, Irão, 

Índia. 

Colaborou em jornais e revistas tal como Público, Raiz e Utopia, Nova Renascença, Arte Ibérica, 

Agenda Cultural de Lisboa, Singularidades, Ar Livre, Nova Águia, Artes e Letras. 

3.2.2. MESA REDONDA “O NOVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL: INCLUSÃO/RECLUSÃO” 

Realizou-se uma mesa redonda que abordou o tema: “O Novo Estabelecimento Prisional: 

Inclusão/Reclusão”, na galeria da sede social do IAC, no dia 18 de setembro. 
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Os oradores convidados foram: Alexandre Carlos Augusto Bettencourt (Diretor do 

Estabelecimento Prisional Regional de Angra do Heroísmo), José Francisco Moreira das Neves 

(Magistrado Judicial - Presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores) e Luísa Costa 

Barcelos (Licenciada em Criminologia), ficando a moderação a cargo de Pedro Corvelo 

(advogado e membro da direção do IAC). 

Insistindo na discussão pública de temas fulcrais para o sociedade onde se insere, ambiciona 

este Instituto a promoção de um debate informado e estruturado sobre as eventuais alterações 

sociais decorrentes da instalação e funcionamento do Estabelecimento Prisional da Ilha 

Terceira, nos seus moldes atuais. Com especial enfoque no que diz respeito ao acolhimento de 

reclusos particularmente violentos, oriundos de outras ilhas do arquipélago e que, mais cedo 

ou mais tarde, beneficiarão do regime das saídas precárias, de liberdade condicional ou plena.  

Que soluções haverão que concertar no âmbito da formação profissional e da oferta efetiva de 

emprego para esses reclusos? Que soluções se poderão encontrar em termos de alojamento 

provisório? Que alterações sociais poderão vir a decorrer da nova criminalidade violenta 

estranha aos padrões desta ilha? Estará a Terceira votada a ser uma minicolónia prisional? 

Como se poderá promover – e que experiências de sucesso se poderão replicar – a reinserção 

social efetiva dos reclusos?  

Com a discussão destes aspetos, de eventuais propostas de alteração das molduras das penas e 

das formas do seu cumprimento, bem como de novos tipos de sanção penal mais viradas para 

a reintegração social do indivíduo, pretende-se uma consciencialização social e política que 

acautelando o futuro, contribua para uma aprofundamento da reinserção social dos reclusos, 

acautelando a paz social de que ainda usufruímos. 

Alexandre Carlos Augusto Bettencourt, natural de S. Julião da Figueira da Foz (Figueira da 

Foz), nasceu a 4 de novembro de 1965. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, 

Mestre em Estratégia pela UAç/FDUL e pós-graduado em Direito Regional pela UAç/FDUL. Ao 

longo de largos vários anos desenvolveu atividade de Assessoria Jurídica em diversos 

organismos públicos. Foi Diretor Administrativo e Financeiro da Escola Profissional das Velas, 

Delegado do Ministério Público para o Tribunal Judicial da Comarca da Horta, Juiz do Tribunal 

Judicial da Comarca da Horta e é Diretor do Estabelecimento Prisional Regional de Angra do 

Heroísmo desde 2006. Colabora ainda, desde 2012, com a Inspeção Regional do Ambiente. 
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José Francisco Moreira das Neves nasceu a 12 de janeiro de 1965. É licenciado em Direito 

pela Universidade Autónoma de Lisboa, possui Curso Superior de Medicina Legal pelo 

Instituto Nacional de Medicina legal e é pós-graduado em Direito da Medicina pela Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra. Frequentou ainda diversos seminários e cursos. 

Exerceu funções como Juiz auxiliar na comarca de Loures, sendo depois, sucessivamente, Juiz 

dos tribunais de Nordeste, Praia da Vitória, Ponta Delgada, Círculo Judicial de Ponta Delgada e 

(concomitantemente, por cerca de 18 meses) Juiz do TAF de Ponta Delgada. Foi ainda 

palestrante, formador e conferencista em dezenas de seminários, colóquios e workshops. É 

também autor de diversos e numerosos trabalhos publicados na área do Direito e da Ética. É 

atualmente Presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores. 

Luísa Costa Barcelos, natural da freguesia do Raminho, nasceu a 29 de novembro de 1991. É 

Licenciada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em 2014. 

Desenvolveu um estágio curricular no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo e 

concebeu um programa de intervenção para reclusos. Atualmente desempenha funções na 

Secretaria Regional de Solidariedade Social – do Governo dos Açores, intervindo na criação de 

estratégias e ações no âmbito da temática da Violência Doméstica.  

Pedro Nuno Teixeira Corvelo, natural da ilha Terceira, nascido a 13 de março de 1973. 

Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e exerce 

advocacia. Exerceu funções junto dos órgãos da Ordem dos Advogados e na Associação 

Nacional dos Jovens Advogados Portugueses (ANJAP). Integrou, durante dois mandatos 

(2005/2010), o Conselho Distrital dos Açores da Ordem dos Advogados e ocupou a 

presidência da Delegação da Ordem dos Advogados de Angra do Heroísmo no triénio de 2011-

2014. Exerce funções de docência junto da Universidade dos Açores, na qualidade de 

assistente convidado. Tem marcado ainda forte presença em órgãos sociais de instituições e 

associações locais, quer como secretário quer como presidente. 

 

3.2.3. MESA REDONDA “O NOVO DIREITO DA FAMÍLIA: PARADIGMAS E DESAFIOS” 

O Instituto Açoriano de Cultura promoveu no dia 18 dezembro, na sua galeria, a mesa 

redonda: “O novo Direito da Família: paradigmas e desafios”. Os oradores convidados 

presentes foram: Dr. Francisco Simões (Psicólogo), Dr. Paulo Morgado (assistente social, 
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Instituto para a Segurança Social dos Açores), Dr.ª Susana Rolo (Magistrada Judicial), ficando a 

moderação a cargo do Dr. Pedro Corvelo (advogado e membro da direção do IAC). 

O Livro do Direito da Família, parte integrante do Código Civil Português, bem como a extensa 

legislação extravagante que aborda matérias relacionadas com menores, tem registado 

profundas alterações que, não obstante, serem, nalguns casos, cirúrgicas, revelam uma 

alteração do paradigma familiar tradicional e uma nova visão do regime constitucional dos 

Direitos Fundamentais. Cumpre refletir sobre as implicações não só jurídicas mas também 

sociológicas e psicológicas dos novos modelos familiares à luz dos princípios fundamentais 

desse ramo do Direito mormente do superior interesse dos menores. 

As alterações ao instituto jurídico do casamento, ao regime de regulação do exercício das 

responsabilidades parentais, ao regime legal da adoção e ao processo tutelar de menores são a 

tradução legal de uma realidade atual ou a criação de um novo paradigma familiar? Que 

implicações têm os novos modelos na prossecução do superior interesse dos menores? 

O Direito por vezes aponta caminhos, noutras regula a realidade que já se impôs. Contudo, 

poucas são as regras desprovidas de conteúdo ético e cultural neste Ramo do Direito e as 

alterações introduzidas pelo legislador comportam consequências que extravasam o Direito 

da Família e que alterarão a própria composição do tecido social.  

 

3.3. APRESENTAÇÃO DE LIVROS 

3.3.1. “DESCOBRIMENTO CIENTÍFICO DOS AÇORES – DO POVOAMENTO AO INÍCIO DA 

ERUPÇÃO DOS CAPELINHOS”, DE LUÍS M. ARRUDA 

Apresentação pública desta obra teve lugar nas ilhas do Faial (12 de fevereiro - na Biblioteca 

Pública e Arquivo Regional João José da Graça), da Terceira (13 de fevereiro - na sede do IAC) e 

em São Miguel (14 de fevereiro - no Instituto Cultural de Ponta Delgada), ficando a mesma a 

cargo do Dr. João Paulo Constância. 

O Instituto Açoriano de Cultura promoveu a apresentação deste livro em parceria com a 

Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José Da Graça (Faial) e com Instituto Cultural de 

Ponta Delgada (São Miguel). Esta obra foi financiada pelo programa Prorural. 

 

3.3.2. “O ROSTO HUMANO DE DEUS”, DE A. CUNHA DE OLIVEIRA 
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Apresentação pública deste livro teve lugar no dia 18 de março, na sede do IAC, ficando a 

mesma a cargo do Frei Bento Domingues. 

Frei Bento Domingues entrou para o Noviciado na Ordem dos Pregadores (Dominicanos) em 

1953. Estudou Filosofia e Teologia em Fátima, Salamanca, Roma e Toulouse. Em 1962/63, foi 

responsável pela exposição, O mundo interroga o Concílio, que levantou uma grande celeuma 

no Porto e foi encerrada pela PIDE. Foi professor no Studium Sedes Sapientiae (Fátima), no 

Instituto Superior de Estudos Teológicos (ISET/Lisboa), no Instituto de Psicologia Aplicada, no 

Centro de Reflexão Cristã (CRC), na Escola de Educadoras de Infância – Maria Ulrich – e foi 

director do Instituto de S. Tomás de Aquino. Ensinou, ainda, Teologia no Seminário Maior de 

Luanda (Angola), no Centro Bartolomé de Las Casas (Cuzco – Perú) e na Universidade S. 

Tomás de Aquino (Bogotá – Colômbia). Participou no lançamento da publicação clandestina, 

Direito à Informação; pertenceu ao secretariado da Comissão Nacional de Socorro aos Presos 

Políticos, do Comité Português Pró-Amnistia Geral no Brasil; foi membro do Conselho Nacional 

de Imprensa. O Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, conferiu-lhe o grau de Grande-

Oficial da Ordem da Liberdade. Foi-lhe atribuída a medalha de Ouro de Reconhecimento e 

Mérito, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Tem muita colaboração 

dispersa por obras de conjunto e por várias revistas e em vários jornais, assim como uma 

vasta participação em Congressos nacionais e internacionais. Desde 1992, é cronista no 

Público. 

 

3.3.3. “AÇORES, CIDADE E TERRITÓRIO – QUATRO VILAS ESTRUTURANTES”, DE 

ANTONIETA REIS LEITE 

Apresentação deste livro decorreu no dia 24 de abril, na sede social do IAC, ficando a mesma a 

cargo do Prof. Doutor José Avelino de Freitas Meneses. 

Esta obra foi financiada pelo programa Prorural. 

Avelino de Freitas de Meneses (Lajes, 1958) é Doutorado em História Moderna e 

Contemporânea, pela Universidade dos Açores, sendo Professor Catedrático da Universidade 

dos Açores e Presidente da Comissão Científica do Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar – 

CHAM – Universidades Nova de Lisboa e dos Açores. Foi Reitor da Universidade dos Açores de 

2003 a 2011, tendo desempenhado, no âmbito do seu percurso académico, outras funções 
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designadamente, Presidente do Conselho Científico, Diretor do Departamento de História, 

Filosofia e Ciências Sociais e Diretor do Centro de Estudos Gaspar Frutuoso do Departamento 

de História, Filosofia e Ciências Sociais, da Universidade dos Açores. Tem uma ampla 

bibliografia, sendo autor de uma centena de livros, capítulos e artigos, dispersos por 

publicações da especialidade, sobre temática das histórias de Portugal, das Ilhas e do Atlântico. 

Foi agraciado com diversas condecorações como a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública e a 

Insígnia Autonómica de Reconhecimento em 2011. Foi nomeado Secretário Regional da 

Educação e Cultura do XI Governo Regional dos Açores em julho de 2014. 

 

 

3.3.4. “SELO COMEMORATIVO NO ÂMBITO DOS 60 ANOS DE ATIVIDADE DO INSTITUTO 

AÇORIANO DE CULTURA” 

No dia 29 de maio, na sede social do IAC, decorreu o lançamento do selo comemorativo no 

âmbito dos 60 anos de atividade do IAC. 

Este evento contou com a presença da designer Angelina Caixeiro e dos gestores dos CTT em 

Angra Sr. José Orlando Nunes e Sr. Rui Castro. 

 

3.3.5. “ESTRANHOS EM TERRA ESTRANHA [CARTAS DOS AÇORES 1916-1919]”, DE 

MARION HARTLEY, OBRA ANOTADA E TRADUZIDA POR ELISA GOMES DA TORRE – 

EDIÇÃO EM LIVRO 

Apresentação pública desta obra teve lugar no dia 7 de julho, na galeria do IAC, ficando a 

apresentação a cargo do Dr. Álvaro Monjardino. 

Este livro foi ainda apresentado no dia 10 de novembro em São Miguel, na sede do Instituto 

Cultural de Ponta Delgada, pelo Dr. Henrique Oliveira de Aguiar. 

Álvaro Monjardino é advogado, investigador e político, natural dos Açores. Foi deputado 

independente à Assembleia Nacional do Estado Novo, eleito nas listas da ANP, por Angra do 

Heroísmo (1973-1974), integrou a Junta Regional dos Açores e foi deputado, pelo PSD, eleito 

nos Círculos da Graciosa e Terceira, e primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional 

dos Açores (1976-1984). Ocupou o cargo de Ministro-adjunto do Primeiro-ministro no IV 

Governo Constitucional, de 1978 a 1979. Distinguiu-se como historiador e estudioso de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/ANP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Autónomo_de_Angra_do_Heroísmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Autónomo_de_Angra_do_Heroísmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/Junta_Regional_dos_Açores
https://pt.wikipedia.org/wiki/PPD/PSD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Legislativa_Regional_dos_Açores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Legislativa_Regional_dos_Açores
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/IV_Governo_Constitucional_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/IV_Governo_Constitucional_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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matérias jurídicas, tendo publicado vários escritos. Foi presidente da Direção do Instituto 

Histórico da Ilha Terceira (1984-1999). Foi um dos principais obreiros do processo que levou 

à classificação do centro histórico da cidade de Angra do Heroísmo como Património da 

Humanidade na lista da UNESCO. Foi diretor do diário A União, periódico da cidade de Angra 

do Heroísmo no qual mantinha assídua colaboração. 

Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues nasceu em Ponta Delgada, 30 de agosto de 1938, é 

médico, intelectual e político açorino. Foi presidente da Comissão Distrital de Assistência do 

Distrito de Ponta Delgada (1974-1980), vogal da Junta Regional dos Açores, com o pelouro dos 

Assuntos Sociais (1975-1976), presidente da Assembleia Municipal de Ponta Delgada (1976-

1989), deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores na IV 

Legislatura (1988-1991). Dirige o Instituto Cultural de Ponta Delgada, tendo publicado uma 

extensa obra sobre historiografia local de Ponta Delgada. 

 

3.3.6. “CRER. MAS EM QUÊ?”, DE A. CUNHA DE OLIVEIRA – EDIÇÃO EM LIVRO 

O Instituto Açoriano de Cultura apresentou ao público no dia 9 de outubro, na galeria da sua 

sede social, o livro “Crer. Mas em quê?”, da autoria de A. Cunha de Oliveira e do qual é editor. A 

apresentação desta obra esteve a cargo de Joel Neto. 

Joel Neto nasceu em Angra do Heroísmo, em 1974, e vive entre os Açores e Lisboa. Publicou 

livros de ficção, de crónicas e de reportagem. Escreveu em quase todos os grandes jornais 

portugueses, ganhou vários prémios de reportagem e vem desenvolvendo há mais de 20 anos 

uma intensa atividade como cronista. O seu livro O Citroën Que Escrevia Novelas Mexicanas 

(2002) foi adotado como leitura obrigatória pela Universidade dos Açores. O volume anterior, 

O Terceiro Servo, foi alvo de estudo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

no Brasil. Depois de Banda Sonora para Um Regresso a Casa, seleção das suas melhores 

crónicas, e Os Sítios sem Resposta, romance que marca o seu regresso à ficção ao fim de dez 

anos, edita em 2015 Arquipélago, romance em tom de epopeia com os Açores não só como 

pano de fundo mas também como protagonista. 

Os livros “Jesus de Nazaré e as Mulheres - propósito de Maria Madalena”, “Natal, Verdade. 

Lenda. Mito”, “A morte do Justo”, ”O Rosto Humano de Deus” e “Crer. Mas em quê?”, da autoria 

de A. Cunha de Oliveira e edições do IAC foram também apresentados em São Miguel no dia 17 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Histórico_da_Ilha_Terceira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Histórico_da_Ilha_Terceira
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_do_Heroísmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Património_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Património_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://bookoffice.booktailors.com/estante/o-citroen-que-escrevia-novelas-mexicanas/
http://bookoffice.booktailors.com/estante/o-terceiro-servo/
http://bookoffice.booktailors.com/estante/banda-sonora-para-um-regresso-a-casa/
http://bookoffice.booktailors.com/estante/os-sitios-sem-resposta/
http://bookoffice.booktailors.com/#/arquipelago
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de outubro, na sede do Instituto Cultural de Ponta Delgada, e em Lisboa no dia 6 de novembro, 

na Casa dos Açores em Lisboa. 

A apresentação destas obras em São Miguel esteve a cargo do jornalista José Manuel Santos 

Narciso e em Lisboa pelo Prof. Doutor Onésimo Teotónio Almeida. 

 

3.3.7. “RAPARIGA CELTA SENTADA NUM JAVALI”, DE ARTUR SOUSA VERÍSSIMO 

O IAC acolheu no dia 29 de maio, na galeria da sua sede social, o lançamento do livro “Rapariga 

Celta sentada num Javali”, obra da autoria de Artur de Sousa Veríssimo, cuja apresentação 

esteve a cargo do escritor Álamo Oliveira. 

Artur de Sousa Veríssimo nasceu a 5 de fevereiro de 1956, em Angra do Heroísmo. Ligado à 

ação educativa desde 1975, exerceu, para além da docência, vários cargos de chefia e de 

formador, tendo sido, também, coordenador e coautor de manuais escolares de português 

(1992-2013) e diretor executivo da revista (In)formar. Mestre em Cultura e Literatura 

Portuguesas, pela Universidade dos Açores, publicou, para além da novela Uma pedra no 

sapato (1988), as obras didáticas Registos de observação e Dicionário da Mensagem (2000). Foi 

distinguido com o Prémio Literário Almeida Firmino (1988), a que concorreu com o original A 

serpente está escondida na relva. 

Álamo Oliveira nasceu a 2 de maio de 1945, na freguesia do Raminho. Iniciou os seus estudos 

no Seminário de Angra do Heroísmo e trabalhou sempre ligado à cultura em diversos 

departamentos do estado. É um dos membros fundadores do grupo de teatro Alpendre. Possui 

mais de três dezenas de obras publicadas nas áreas literárias da poesia, do teatro, do romance, 

do conto e do ensaio – algumas delas traduzidas para diversas línguas, como Já Não gosto de 

Chocolates, Até Hoje (Memórias de Cão), etc. Foi ainda professor convidado de estudos 

portugueses na Universidade de Berkeley. Em 2010 foi agraciado com o grau de Comendador 

da Ordem do Mérito. 

 

3.3.8. “PÉ DESCALÇO, DA SUÉCIA A PORTUGAL SEM UM TOSTÃO!”, DE RICARDO FRADE 

O IAC acolheu no dia 4 de julho, na sua galeria, a apresentação do livro “Pé Descalço, da Suécia 

a Portugal sem um tostão!”, contando com a presença do seu autor, Ricardo Frade. 
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Ricardo Frade nasceu em 1981, em Coimbra. Professor e músico de formação, trabalhou 

nessa área de 2003 a 2010, até ter abraçado em pleno a carreira de consultor financeiro num 

banco de investimento, iniciada em 2007. Em 2010 teve a sua primeira incursão pelo meio 

empresarial, da qual permanecem as aprendizagens. Em 2012 fundou a Génio e Audácia – que 

edita este livro – agrupando no mesmo contexto a consultoria financeira e bancária, a 

consultoria/turismo de investimento para investidores estrangeiros, e os programas de 

desenvolvimento financeiro e pessoal personalizados, como o “Bússola Financeira” (adultos) 

ou o “Bússola Juvenil” (adolescentes e jovens), É um contador de histórias nato, e por isso 

mesmo tem feito sucesso como orador convidado em alguns eventos. Desde 2009 que é o 

maestro do Coral de Santa Marinha da Costa, em Guimarães, cidade que é a sua casa desde 

2003. 

Partilha todas as aventuras com a sua Sofia, “Frade” desde 2004. Seis anos após o casamento, 

entram no programa de acolhimento familiar da Mundos de Vida, sendo hoje “pais de coração” 

de três meninos com idades entre os 11 e os 17 anos. Sempre foi um autodidata, e é um 

homem que gosta “de fazer coisas”. 

 

 

3.4. DIA MUNDIAL DO LIVRO 

No âmbito de mais um Dia Mundial do Livro, o Instituto Açoriano de Cultura decidiu associar-

se a esta iniciativa, dando ênfase à efeméride. Decorreram no dia 23 de abril três ações 

distintas e direcionadas para consumidores diferenciados, com o objetivo de desmistificar o 

elemento livro, apelando à leitura e salientando os benefícios individuais e coletivos do seu 

usufruto e disfrute. 

3.4.1. “DÁ-ME UM SORRISO, DAR-TE-EI UM LIVRO 

Direcionado para um público-alvo jovem e desenvolvido em ambiente escolar, foi proferida 

uma pequena palestra/conversa na EBI Francisco Ornelas da Câmara - Praia da Vitória, entre o 

escritor Joel Neto e os alunos de algumas turmas desta escola, no decurso da qual se 

partilharão os “mistérios” da escrita e o “preço” para nos tornarmos naquilo que sonhamos em 

novos. 
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No decurso desta ação foram distribuídos a todos os presentes, exemplares de um livro 

editado pelo IAC destinado a essa faixa etária (História de um naufrágio nos Açores). 

 

3.4.2. “TROKAS & BALDROKAS” 

Potenciando a existência no IAC da primeira Bookcrossing Zone da região (integrada numa 

rede global de permuta de livros) desenvolveram-se ações de divulgação e apelo ao consumo 

dos livros e à prática da leitura, convidando publicamente os terceirenses e todos os que nos 

visitam a trocar livros na nossa sede do Alto das Covas. Estiveram disponíveis diversas 

publicações para troca. Funcionando este sistema, aberto para qualquer pessoa, em regime de 

“traga um livro, leve outro”  

 

3.4.3. “ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA ILHA TERCEIRA” 

Ainda sob a temática do livro, e com o objetivo de integrar a biblioteca do novo equipamento 

prisional da Terceira, foi oferecida uma variada coleção das publicações/edições deste 

Instituto, visando a valorização dos seus utentes e a sua desejada reintegração na sociedade a 

que também pertencem. 

 

 

4. CÁTEDRA INFANTE DOM HENRIQUE PARA OS ESTUDOS INSULARES ATLÂNTICOS E A 

GLOBALIZAÇÃON (http://cidh-global.org/) 

4.1. LANÇAMENTO DA CIDH 

A sessão pública de apresentação da CIDH decorreu, na Universidade Aberta, no dia 28 de 

setembro, com a presença do Reitor da UAb, Paulo Dias, o Diretor da CIDH, José Eduardo 

Franco, a Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Maria Arménia Carrondo, do 

Vice-presidente da Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA), Maurício Marques, do 

Presidente do Instituto Açoriano de Cultura (IAC), Paulo Raimundo, e do Presidente do Centro 

Nacional de Cultura, Guilherme d'Oliveira Martins. 

A criação de uma Cátedra vocacionada para o estudo das ilhas lusófonas ou ligadas à 

Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa responde a uma necessidade 

http://cidh-global.org/
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determinada pela proliferação dos estudos insulares e pela importância crescente que as ilhas 

assumem no panorama internacional. 

A propósito da sessão de apresentação, foi emitida na RTP2, no dia 23 de outubro, a Emissão 

nº 102 da Universidade Aberta, com uma reportagem sobre o evento e com uma entrevista ao 

Reitor sobre este assunto. 

Decorreram também sessões públicas de apresentação da CIDH na Madeira e nos Açores: 

Realizou-se no Funchal, no dia 21 de julho, a apresentação pública da Cátedra Infante Dom 

Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização, que contou com a presença do 

Reitor da Universidade Aberta, Paulo Dias, e do Secretário Regional da Educação, Jorge 

Carvalho. 

No dia 20 de novembro, teve lugar, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo a sessão pública de apresentação da CIDH. 

Nesta sessão, foi igualmente anunciado o Congresso Internacional do Espírito Santo: Génese, 

Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal. 

 

4.2. EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CIDH 

4.2.1. CONFERÊNCIA “WORLD COMMUNICATION ASSOCIATION” 

No âmbito do arranque da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos 

e a Globalização (CIDH), a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre os dias 30 de 

julho e 3 de agosto, acolheu a Conferência Internacional da World Communication Association, 

subordinada ao tema "Connecting Global Matters: Culture, Education and Geopolitics". 

Nesta conferência bianual, realizada pela primeira vez em Portugal, procurou-se refletir sobre 

as dinâmicas culturais, em termos locais e globais. Os mais de 150 conferencistas, nacionais e 

internacionais, centraram-se essencialmente na abordagem de temas relacionados com a 

guerra, com a situação dos refugiados e dos apátridas e com a instabilidade política, de modo a 

pensarem a criação de um mundo mais humano, na perspetiva das relações e do diálogo 

interculturais. 

Destaca-se o facto de a World Communication Association ter criado o Empathy Matters 

Projet em Lisboa, com o objetivo de promover, mundialmente, a alfabetização da empatia: 

forma de desenvolver a capacidade de gerir os encontros entre culturas. 



29 
 

 

4.2.2. CONGRESSO INTERNACIONAL: “CULTURA(S) EM NEGATIVO. MITOS NEGROS, 

ANTIS E MUDANÇAS SOCIAIS” 

A Universidade do Minho foi o local escolhido para a realização do Congresso Internacional 

Cultura(s) em Negativo. Mitos Negros, Antis e Mudanças Sociais, que ocorreu nos dias 1, 2 e 3 de 

outubro. 

Neste evento científico, de carácter internacional e interdisciplinar, investigadores de várias 

áreas do saber analisaram correntes e discursos centrados na perceção negativa do Outro, na 

história portuguesa e europeia, bem como noutras mundividências culturais e civilizacionais. 

Sob diferentes perspetivas – religiosas, culturais, literárias, artísticas –, os congressistas 

refletiram sobre formas enquadradas no conceito de cultura negativa. 

Deste Congresso resultaram duas iniciativas: a criação de um ciclo de congressos trianuais, 

sendo o próximo em 2018, na Universidade Federal do Rio de Janeiro; a proposta de uma série 

de programas sobre os Antis em França e no mundo, a serem transmitidos na televisão 

francesa (no Canal 5). 

 

4.2.3. LIVRO “SOB O SIGNO DO PELICANO. HISTÓRIA DO MONTEPIO GERAL 1840-2015” 

Para assinalar os 175 anos do Montepio Geral, foi publicada, pela Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda, a obra Sob o Signo do Pelicano. História do Montepio Geral 1840-2015, da autoria de 

Ana Catarina Rocha e Renato Pistola, com a coordenação de José Eduardo Franco e António 

Castro Henriques. 

Os autores destacam a ação do Montepio como associação mutualista de especial relevância na 

sociedade portuguesa, apresentando uma história que espelha a diversidade da instituição. 

 

4.2.4. CONGRESSO “HISTÓRIA E MITOLOGIA: O CAOS – AS DIFERENTES FACES DA 

DESORDEM” 

Entre os dias 28 e 30 de outubro, o Museu da Farmácia, em Lisboa, foi palco da primeira 

edição do Congresso de História e Mitologia, subordinado ao tema O Caos ɀ As diferentes faces 

da desordem. 
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Este evento científico, organizado pelo Instituto Prometheus, em parceria com a Cátedra 

Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização (CIDH), centrou-

se na reflexão sobre as representações do caos que têm marcado a história mundial. Destaca-

se a análise do impacto provocado por acontecimentos causadores do caos, tais como a fome, 

epidemias, desastres naturais e guerras. 

 

4.2.5. COLÓQUIO INTERNACIONAL “ARQUITETURA ASSISTENCIAL LUSO-BRASILEIRA. DA 

IDADE MODERNA À CONTEMPORANEIDADE: ESPAÇOS, FUNÇÕES E PROTAGONISTAS” 

O colóquio organizado por instituições parceiras na investigação do património da saúde, 

ocorreu na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Universidade Lusíada de 

Lisboa, nos dias 9 e 10 de novembro. 

O conceito central do Congresso – a arquitetura assistencial no espaço luso-brasileiro – foi 

pensado numa perspetiva global e pluridisciplinar, através de um diálogo entre a antiguidade 

e a contemporaneidade. 

 

4.2.6. CONGRESSO ”A BATALHA E O MOSTEIRO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. HISTÓRIA 

DE UMA VILA E CONSTRUÇÃO DE UM MOSTEIRO” 

A Vila da Batalha e o Mosteiro de Santa Maria da Vitória foram o mote para o Congresso A 

Batalha e o Mosteiro de Santa Maria da Vitória. História de uma Vila e Construção de um 

Mosteiro, realizado nos dias 12 e 13 de novembro, na Batalha. 

A grandiosidade do monumento, à qual se associa o reconhecimento da Escola Artística 

Batalhina, faz da Vila da Batalha um lugar de destaque no panorama artístico nacional. Assim, 

foram estas circunstâncias, aliadas aos recentes estudos em torno da edificação do mosteiro e 

da vila, que levaram à preparação deste evento, organizado pelos Centros de Investigação 

ARTIS – Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras de Lisboa –, a Cátedra Infante 

Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização (CIDH), o CITCEM, da 

Universidade do Porto, e o CLEPUL, da Universidade de Lisboa, em parceria com o Mosteiro da 

Batalha. 

 

4.2.7. PROGRAMA DE PÓS-DOUTORAMENTO DA CIDH 
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Teve início, em dezembro, o período de candidaturas ao programa de Pós-Doutoramento da 

Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização (CIDH), 

acolhido na Universidade Aberta, em parceria com o CLEPUL (Centro de Literaturas e Culturas 

Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa). 

 

4.2.8. ASSINATURA DO PROTOCOLO ENTRE A CIDH E A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA 

MOEDA 

Foi assinado, no dia 9 de dezembro, um relevante protocolo de colaboração entre a Cátedra 

Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização (CIDH) e a 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), com o propósito de desenvolver iniciativas de 

carácter editorial, científico e pedagógico, bem como de promoção cultural, entre as duas 

instituições agora unidas. 

A cerimónia teve lugar na Universidade Aberta, com a presença do Reitor desta Universidade, 

Paulo Maria Bastos da Silva Dias, do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor do 

Departamento Editorial da INCM, Rui Carp e Duarte Azinheira, e do Diretor e do Diretor-

adjunto da CIDH, José Eduardo Franco e João Relvão Caetano. 

 

4.2.9. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ARTE POR TERRAS DE NUN'ÁLVARES. PINTORES E 

OBRAS DOS SÉCULOS XVI A XVIII NA SERTÃ E EM PROENÇA-A-NOVA” 

No dia 9 de dezembro, na Casa da Comarca da Sertã, teve lugar a sessão de apresentação do 

livro Arte por Terras de Nun'Álvares. Pintores e obras dos séculos XVI a XVIII na Sertã e em 

Proença-a-Nova, da autoria de Vítor Serrão e Ana Maria Farinha. A apresentação da obra 

esteve a cargo de Vítor Serrão. 

Arte por Terras de Nun'Álvares. Pintores e obras dos séculos XVI a XVIII na Sertã e em Proença-a-

Nova é uma publicação da Theya Editores, uma iniciativa editorial do Instituto Europeu de 

Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, e é o resultado de um trabalho de estudo e 

pesquisa de dois grandes especialistas de História da Arte. Trata-se de uma monumental 

edição ilustrada, reproduzindo obras únicas e pioneiras do património artístico maneirista e 

barroco na Beira Baixa de Nun'Álvares. 
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4.2.10. ASSINATURA DO PROTOCOLO ENTRE A CIDH E A ACADEMIA DE MARINHA 

No dia 15 de dezembro, foi assinado um importante protocolo de colaboração entre a Cátedra 

Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização (CIDH) e a 

Academia de Marinha, com o propósito de desenvolver projetos conjuntos de investigação, 

realização de eventos e edição científica. Destaca-se a preparação da obra completa de 

Fernando de Oliveira, a ser editada pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

A cerimónia teve lugar na Academia de Marinha, com a presença do Almirante Nuno Gonçalo 

Vieira Matias e do Diretor e do Diretor-adjunto da CIDH, José Eduardo Franco e João Relvão 

Caetano. 

 

4.2.11. TRIÉNIO PASCOALINO 

O Instituto de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, em parceria com o CLEPUL – Centro 

de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa –, a Câmara Municipal de Amarante, a Biblioteca Nacional, a Casa da Liberdade - Mário 

Cesariny e outras ilustres instituições, organizaram o Triénio Pascoalino. 

De 14 a 16 de outubro realizou-se o congresso que pretendeu celebrar o Centenário da 

publicação da Arte de Ser Português. 

 

4.2.12. CURSO LIVRE "HISTÓRIA E PATRIMÓNIO DAS SANTAS CASAS DA MISERICÓRDIA" 

A Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, em cooperação com o Gabinete de 

Investigação "Misericórdias e Instituições similares: assistência, património e cultura" do 

CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (Universidade de Lisboa), a 

Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização e a linha 

de investigação ARS – Arte em Portugal e no "Mundo Português", do ARTIS – Instituto de 

História da Arte (Universidade de Lisboa), promoveu, entre os dias 24 de outubro e 6 de 

dezembro, o Curso Livre História e Património das Santas Casas da Misericórdia, que contou 

com a coordenação científica de Joana Balsa de Pinho (CIDH) e com a participação de 

especialistas em diferentes áreas temáticas. 

 

4.2.13. COLÓQUIO "ORTOGRAFIA E BOM SENSO" - ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA 



33 
 

A Academia das Ciências de Lisboa, através do seu Instituto de Lexicologia e Lexicografia, 

promoveu, nos dias 9 e 10 de novembro, um colóquio dedicado aos problemas decorrentes do 

chamado "Acordo Ortográfico de 1990" nos países de língua oficial portuguesa, o Colóquio 

Ortografia e Bom Senso, no qual participaram José Eduardo Franco (CIDH - CLEPUL) e Aida 

Sampaio Lemos (CIDH - CLEPUL), a propósito do acordo ortográfico e a edição de obras 

clássicas da cultura portuguesa: o caso da Obra Completa Padre António Vieira. 

 

4.2.14. SEMINÁRIOS DA HORA DO ALMOÇO - CÍRCULO DE CIPIÃO 

Quinzenalmente, entre outubro e dezembro, decorreram os Seminários da Hora do Almoço 

"Círculo de Cipião" – Academia de Jovens Investigadores –, um espaço de formação, debate, 

reflexão crítica e partilha de saberes e experiências para jovens investigadores, em que são 

expostos e debatidos resultados de pesquisas, numa perspetiva interdisciplinar e de troca de 

saber entre jovens investigadores e investigadores mais experientes, desenvolvendo-se e 

aperfeiçoando-se métodos e análises e abrindo novas fronteiras de conhecimento. 

 

4.2.15. SIMPÓSIO INTERNACIONAL “REVISITAR VIEIRA NO SÉCULO XXI” 

A publicação da Obra Completa do Padre António Vieira (em 30 volumes) trouxe a 

possibilidade de revisitar e de pensar criticamente as obras deste autor maior a partir de 

novas perspetivas analíticas. É neste âmbito que a Universidade de Coimbra recebeu, nos dias 

7 a 9 de janeiro de 2016, o Simpósio Internacional Revisitar Vieira no Século XXI, organizado 

pelo CPL, o CLEPUL e o IECCPMA, com o apoio do Círculo de Leitores e das Edições Loyola 

(editoras responsáveis pela publicação da obra completa de Vieira), bem como da Cátedra 

Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização. 

 

4.3. EVENTOS A REALIZAR NO ÂMBITO DA CIDH 

4.3.1. CONGRESSO INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO: GÉNESE, EVOLUÇÃO E 

ATUALIDADE DA UTOPIA DA FRATERNIDADE UNIVERSAL 

Para assinalar os 800 Anos da Fundação da Ordem Franciscana, os 500 Anos da Beatificação 

da Rainha Santa Isabel, os 500 Anos do Primeiro Compromisso Impresso das Misericórdias, os 

500 Anos da Publicação da Utopia de São Tomás Moro e os 300 Anos da criação do Patriarcado 
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de Lisboa, a Câmara Municipal de Alenquer, em parceria com a Confraria de Santa Isabel de 

Coimbra e em cooperação com o CLEPUL da Universidade de Lisboa, o Centro de Estudos 

Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, o Centro de História da Sociedade e da 

Cultura, a Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares e a Globalização, 

organizará o Congresso Internacional do Espírito Santo: Génese, Evolução e Atualidade da 

Utopia da Fraternidade Universal. 

Este evento, sob o largo tema do Espírito Santo e a sua fecundação de utopias de concórdia, 

fraternidade, harmonia, paz e justiça sobre a terra, decorrerá em três momentos: na 

Universidade de Coimbra (nos dias 16 e 17 de junho de 2016), na Fundação Calouste 

Gulbenkian (a 14 e 15 de setembro de 2016) e na Câmara Municipal de Alenquer (nos dias 16, 

17 e 18 de setembro de 2016). 

 

 

5. OUTRAS ATIVIDADES  

5.1. BIBLIOTECA VIRTUAL  

Continuou a disponibilizar-se na Web a Biblioteca Virtual do IAC, com novos conteúdos 

acessíveis através da página www.iac-azores.org.  

Esta Biblioteca Virtual cumpre com os objetivos da ação deste Instituto de proporcionar a 

máxima divulgação e acesso às suas publicações, contribuindo assim para a difusão destes 

conteúdos culturais por meios mais acessíveis para todos os interessados, independentemente 

da sua localização.  

Nesta Biblioteca Virtual encontram-se edições multimédia e em CD-ROM e outras que 

resultam de edições físicas que se disponibilizam em formato digital. 

 

5.2. REDE SOCIAL FACEBOOK  

Numa tentativa de divulgação e de atrair novos públicos às suas iniciativas o IAC tem 

continuado a divulgar as suas atividades na rede social Facebook, contando já com 1.009 

seguidores. 

 

5.3. NEWSLETTERS  
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Deu-se continuidade à emissão regular de newsletters, que têm por objetivo a constante 

atualização dos sócios e público em geral, acerca da atividade cultural deste Instituto. Ao longo 

do ano de 2015 foram emitidas 41 newsletters.  

 

5.4. NOVOS SÓCIOS  

Ao longo do ano de 2015 foram admitidos 29 sócios 

 

5.5. PARCERIAS  

Este Instituto continuou a privilegiar o desenvolvimento de parcerias com várias instituições, 

as quais permitiram a concretização de diversas atividades conjuntas. Fazem parte deste 

conjunto de instituições, várias Câmaras Municipais e associações culturais da Região e do 

Continente.  

 

5.6. COMUNICAÇÃO  

O presidente da Direção tomou parte em diversos atos públicos e deu entrevistas a diversos 

órgãos de comunicação social em representação deste Instituto.  

 

5.7. CONFERÊNCIA “SÓ NOS SOBRA O FUTURO” 

Associação Seniores de São Miguel, em parceria com a Associação e Fotógrafos Amadores dos 

Açores (AFAA), convidou o Presidente da Direção do Instituto Açoriano de Cultura, Eng. Paulo 

Raimundo, a proferir a conferência "Só Nos Sobra o Futuro", no âmbito do projeto Pensar a 

Cidade - Património Edificado em Risco na Cidade e Ponta Delgada". Esta conferência realizou-

se no dia 11 de julho, no Teatro Micaelense, por ocasião da inauguração da exposição 

"Património Edificado em Risco na Cidade de Ponta Delgada". 

 

5.8. PERMUTAS  

Continuou a incrementar-se o processo de permuta de publicações entre este Instituto e 

outras instituições com atividade editorial e correspondeu-se, mediante várias solicitações, 

oferecendo coleções das publicações.  
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5.9. LIVRARIA - VENDAS  

Foi assegurada a presença das publicações deste Instituto para venda nas principais livrarias 

dos Açores e outras livrarias do continente português. Com vista a satisfazer o público que não 

tem acesso a estas através das livrarias convencionais, incrementou-se a sua venda através da 

Livraria Virtual no website deste Instituto.  

 

5.10. OFERTAS  

O património documental deste Instituto foi também enriquecido pela oferta de várias 

publicações que resultam de permutas e ofertas de autores e editores. 

 

5.11. PATRIMÓNIO ARTÍSTICO  

O património artístico deste Instituto foi enriquecido com a oferta de um desenho 

representativo do nosso edifício sede, em tons de cinza/marca de água, da designer Angelina 

Caixeiro que representa um valor material de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) e com a 

oferta de uma exposição de fotografia «Baleeiro: o rochedo do mar», de Jorge Barros (21 

fotografias) que representam um valor patrimonial de € 10.000,00 (dez mil euros). 

 

5.12. IAC PARTICIPA NA 85ª EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DE LISBOA  

Conforme tem ocorrido ao longo dos últimos anos, o IAC teve as suas mais recentes 

publicações à venda na Feira do Livro de Lisboa, este ano a 85.ª edição, a convite da Direção 

Regional da Cultura, no Pavilhão dos Açores.  

Durante o certame, encontraram-se disponíveis para venda, diversas publicações editadas por 

este Instituto.  

 

5.13. O IAC PARTICIPA NA 7ª EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DE SÃO ROQUE DO PICO  

O Instituto Açoriano de Cultura participou na feira do livro, que teve lugar no concelho de São 

Roque do Pico, de 29 de julho a 7 de agosto, por ocasião das Festas Cais de agosto 2015. 

 

5.14. PARCERIA DE DIVULGAÇÃO  
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No âmbito de parcerias de divulgação de eventos culturais, o IAC divulgou nas suas 

newsletters: Concerto da Banda Militar dos Açores + Alquimia (newsletter n.º 11 de 

15/05/2015), conferência sobre O drama dos refugiados na Europa. O que é que a sociedade 

açoriana pode fazer? (newsletter n.º 26 de 09/09/2015), e o concerto de natal comentado pelo 

intérprete Adriano Jordão no Palácio dos Capitães Generais (newsletter n.º 39 de 

04/12/2015). 

 

5.15. “GENEALOGIAS DE MOÇAMBIQUE”, DE JORGE FORJAZ  

O Instituto Açoriano de Cultura e a Publiçor divulgaram o interesse na publicação da obra de 

Jorge Forjaz Genealogias de Moçambique. 

A obra é constituída por 2 volumes, de 880 páginas cada, e inclui um completo índice de 

nomes.  

Esta subscrição prévia é fundamental para definir do interesse do público, pois que não haverá 

edição se não se verificar um número de subscrições que a justifique. 

Preço de subscrição: €70,00 (2 vols.), a que acrescerá, se for o caso, o preço de envio que 

será de €8,00 nos Açores e €11,00 para Portugal Continental. Após o período de subscrição e 

lançamento o preço de venda nas livrarias será de €90,00 (2 vols.). 

As Genealogias de Moçambique estudam as mais antigas famílias daquele país, 

especialmente as que se estabeleceram na Ilha de Moçambique, Ilha do Ibo, Tete, Inhambane, 

Quelimane e Lourenço Marques (Maputo), num total de 223 famílias, organizadas por ordem 

alfabética, com mais de 800 ilustrações (retratos, igrejas, sepulturas, etc.). A grande maioria 

das famílias estudadas é de origem portuguesa, mas também se encontram famílias de origens 

tão diferentes como Inglaterra, França, Holanda, Maurícias, Grécia, Espanha, Itália, Goa, etc.  

Jorge Forjaz licenciado em História, bibliotecário arquivista da Biblioteca Pública e Arquivo 

Regional de Angra do Heroísmo. Diretor Regional dos Assuntos Culturais dos Açores (1976-

1984), diretor do Museu de Angra do Heroísmo (1984-1987), secretário-geral do Festival 

Internacional de Música de Macau e conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Rabat, 

Marrocos.  

Sócio do Instituto Histórico da Ilha Terceira, da Academia Portuguesa da História e da 

Académie International de Genealogie. 
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Publicou, entre outros trabalhos, O Solar de Nossa Senhora dos Remédios (Canto e Castro) 

(1979, 210 p.); Os Monjardinos-Uma família genovesa em Portugal, Açores e Brasil 1987, 270 

p.), Famílias Macaenses (1996, 3 vols., 3300 p.; «Prémio Calouste Gulbenkian» da Academia 

Portuguesa da História), Os Teixeira de Sampaio da ilha Terceira (2001, 601 p.), 

Correspondência para o Dr. Eduardo Abreu - Do Ultimato à Assembleia Nacional Constituinte - 

1890-1912 (2002, 680 p.), Os Luso-descendentes da Índia Portuguesa (2003, 3 vols.2715 p.), Os 

Colaço ɀ Uma família portuguesa em Tânger. Seguido de «Memórias Tangerinas» de Alexandre 

Rey Colaço (2004, 221 p., «Prémio Marquês de São-Payo» da Academia Portuguesa da 

História), Genealogias da Ilha Terceira (2007, 10 vols., c. 8000 p. - em coautoria com António 

Ornelas Mendes), Genealogias das Quatro Ilhas (Pico, Faial, Flores e Corvo), (2009, 4 vols., c. 

3200 p. - em co-autoria com António Ornelas Mendes), Famílias Portuguesas de Ceuta (2011, 

457 p.), Genealogias de São Tomé e Príncipe ɀ Subsídios (2011, 750 p.), Mercês Honoríficas do 

Século XX (1900-1910) (2012, 632 p.), Os Borges da Rocha ɀ Uma família da Miragaia nos 

Açores e Brasil (2012 - em coautoria com Jorge Apfel Soirefmann), O meu livro dos Pereira 

Forjaz (2014, 780 p.) e Tombo Heráldico dos Açores ɀ Cartas de brasão de armas e heráldica 

eclesiástica (2014 – em coautoria com António Ornelas Mendes). E tem entregue ao editor, 

para breve publicação, a História Genealógica dos Presidentes da República Portuguesa (ed. 

Museu da Presidência da República) e Mercês Honoríficas do Século XIX (1890-1899) (ed. 

Guarda-Mor). 

É grande-oficial da Ordem do Mérito. 

 

5.16. APOIOS  

Dada a conjuntura atual que o país atravessa, o IAC ficou satisfeito com as 

instituições/entidades a quem propôs a concessão de apoios, patrocínios ou a realização de 

parcerias, que permitiram a concretização das atividades indicadas neste Relatório. Apesar 

destes apoios ou patrocínios não representarem um benefício excessivo no que concerne a 

valores monetários, não deixam de ser importantes para as ações realizadas pelo IAC.  

A Direção Regional da Cultura, no seguimento das candidaturas efetuadas ao abrigo do 

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2014/A de 3 de julho, financiou as seguintes atividades 

realizadas por este Instituto no âmbito dos projetos culturais: exposições “Baleeiro: o rochedo 
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do Mar”, de Jorge Barros; “Código Postal: A2053N”, de Pepe Brix; “Nós, os de Orpheu”; “O 

Mundo é a minha ilha”, de Hugo Machado, os eventos realizados no Dia Mundial do Livro, o 

ciclo de conferências/encontros/mesas redondas integradas nas comemorações dos 60 anos 

do IAC, a Cátedra de Estudos Insulares Atlânticos e a edição da revista Atlântida. Na área 

editorial financiou os livros: “Maria na Música – na constante da História Açoriana”, da autoria 

do maestro Manuel Emílio Porto, o “Evolucionismo nos Açores e outros estudos”, da autoria do 

Doutor Luís M. Arruda e a “A nova imagem da Mulher em «Mau Tempo no Canal»”, da autoria 

da Doutora Maria de Jesus Maciel. 

 

Aprovado em reunião de Direção em 24 de fevereiro de 2016 
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